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RESUMO 

 

A “relação de ajuda” assume-se como elemento fundamental e inquestionável no cuidar em 

Enfermagem, devendo ser utilizada como instrumento terapêutico. Para que possa 

estabelecer-se este tipo de relação é exigido aos enfermeiros o desenvolvimento e 

mobilização de competências específicas de âmbito relacional que lhes permitam garantir a 

eficácia e a qualidade dos cuidados de Enfermagem. 

Ao realizar este estudo questionámo-nos sobre as competências relacionais de ajuda, que 

os enfermeiros evidenciam no desempenho da prática clínica, nos cuidados a doentes em 

fim de vida. Definimos como objectivos, identificar o valor atribuído pelos enfermeiros às 

competências relacionais de ajuda na sua prática de cuidados ao doente em fim de vida, 

verificar se existem diferenças no valor atribuído pelos enfermeiros às competências 

relacionais de ajuda em função das variáveis sexo, categoria profissional e instituição a que 

pertence, analisar a relação entre o valor atribuído pelos enfermeiros às competências 

relacionais de ajuda e as variáveis idade, tempo de experiência profissional e importância 

atribuída à formação contínua em “relação de ajuda” e verificar se o valor atribuído às 

competências relacionais de ajuda é maior nos enfermeiros que apresentam maior valor de 

satisfação com a vida em geral. 

A abordagem de investigação foi quantitativa, de âmbito descritivo-correlacional e natureza 

transversal, desenvolvida a partir da aplicação de um questionário utilizando o Inventário de 

Competências Relacionais de Ajuda, a Escala de Satisfação com a Vida e Questões 

relativas à importância atribuída à formação contínua em “relação de ajuda”.  

Fazem parte da amostra cinquenta e seis enfermeiros que prestam cuidados a doentes em 

fim de vida, com um mínimo de 6 meses de experiência profissional. 

Da análise dos dados, ressalta que o valor atribuído pelos enfermeiros às competências 

relacionais de ajuda na sua prática de cuidados ao doente em fim de vida apresenta uma 

média de 281,07 num intervalo de 179 e 333, com um desvio padrão de 29,33 (média 

ponderada de 5,51, num intervalo de 1 a 7). A satisfação com a vida em geral apresenta 

uma média de 18,66 num intervalo de 5 a 25, com um desvio padrão de 3,89. Todos os 

enfermeiros da amostra realizaram formação contínua em “relação de ajuda”, atribuindo a 

grande maioria muita e extrema importância a esta formação. 

Verifica-se a existência de relação estatisticamente significativa entre o valor de 

competências relacionais de ajuda totais dos enfermeiros da amostra e as variáveis 

importância atribuída à formação contínua em “relação de ajuda” e satisfação com a vida em 

geral. Não se verifica diferença ou relação estatisticamente significativa entre o valor de 

competências relacionais de ajuda dos enfermeiros que prestam cuidados a doentes em fim 

de vida e as restantes variáveis em estudo. 





ABSTRACT 

 

The help relation is assumed as a fundamental base element in nursing care and should be 

used as a therapeutic tool. In order to become established this kind of relation the 

management and development of specific skills in the relational framework is a nurse 

requirement to enable nurses ensuring the effectiveness and quality of care. 

 

To perform this study we asked about help relational skills used by nurses in clinical practice, 

while they are caring life term patients, setting as objective identify the meaning given by 

those health professionals to the help relation skills in that context, check if there are value 

differences given by nurses to help relation according to sex, professional categorie and 

institution place, examine the relation between the value given by nurses to help relational 

skills and their age, professional experience and continuous training in help relation, and at 

least check that the life satisfaction is higher in nurses who attach greater value (meaning?) 

to the help relation skills in their clinical practice caring of life term patients. 

 

The research was quantitative approach, descriptive-correlational, developed from a 

questionnaire application using the Skills Relational Help inventory, the life satisfaction scale 

and questions about continuous training and formation on help relation. 

 

The sample is composed by 56 nurses who provide care to life term patients. 

Data analysis show that the value/meaning given by nurses to help relational skills in their 

care while taking care of life term patients presents an average of 281,07, in a 179-333 

range, with a standard deviation of 29,33 (weighted average of 5,51, in a range of 1 to 7). 

Life satisfaction issues shows an average of 18,66, in a 5-25 range, with a standard deviation 

of 3,89. All the sample nurses maded continuous training in help relation. All of them give a 

high importance to that training. 

 

There is a statistically significance relationship between the value/meaning of the help 

relation skills and the variables “emphasis on continuous training in help relation and life 

satisfaction. 

There is no statistically significant relationship between the value/meaning given by nurses to 

the help relation skills in life-term patient care and other variables under study 
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INTRODUÇÃO 

 

Os enfermeiros cuidam de indivíduos, famílias e grupos em diversos e diferentes contextos, 

acompanhando-os ao longo do ciclo de vida e baseando-se em metodologia científica. 

Porém cuidar com evidência científica nem sempre foi um propósito dos enfermeiros. Este 

facto deve-se a uma tradição de prestação de cuidados dependentes de prescrição e a uma 

imagem social de profissão “impregnada das origens, de uma centralidade feminina ligada a 

um papel estereotipado” (NUNES, 2007, p. 39). 

 

Houve um percurso histórico que importa assinalar, por se encontrarem nele inúmeras 

justificações para o que temos hoje. Em menos de cem anos passámos de uma formação 

incipiente e com pouco valor reconhecido para uma profissão autónoma, autorregulada e 

valorizada do ponto de vista científico e social. 

A produção de conhecimentos em Enfermagem tem sido um factor determinante neste 

percurso já que tem fornecido uma base científica para guiar as práticas e assegurar a 

credibilidade da profissão, contribuindo para a saúde das populações através da melhoria da 

qualidade, eficácia e eficiência dos cuidados de Enfermagem. 

 

Apesar da construção de uma base científica que serve de guia às práticas dos enfermeiros, 

estas podem seguir diferentes percursos consoante o modo como cada um vê a 

Enfermagem. Se a visão do enfermeiro sobre a Enfermagem valorizar a aplicação de 

prescrições e a obediência ao normativo dos procedimentos, das regras e técnicas 

provavelmente encontraremos um desempenho com uma certa orientação ritualista que 

privilegia o gosto pela norma e a realização quase estereotipada de actividades. Por outro 

lado, se a visão do enfermeiro sobre a Enfermagem valorizar o conjunto de actos que visam 

a promoção da saúde ou ajudar o outro a suportar/superar a doença, considerando sempre 

como imperativo o bem-estar então encontraremos um agir que valoriza a intervenção 

autónoma, centrada em responder às necessidades concretas de cada pessoa e baseada 

na relação do enfermeiro com o doente.  

 

Considerando os avanços da ciência e da tecnologia a que todas as ciências estão sujeitas, 

podemos afirmar que a Enfermagem assume princípios de especificidade, que emergem do 

próprio conceito de cuidar, que colocam a relação no centro da sua acção e 

desenvolvimento. A “relação de ajuda”, enquanto intervenção autónoma e elemento decisivo 
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e inquestionável no cuidar em Enfermagem, desempenha papel central na resposta às 

necessidades concretas de cada pessoa, independentemente da sua situação/problema ou 

do contexto em que se desenrola a acção. Para aplicação da técnica de “relação de ajuda”, 

os enfermeiros precisam desenvolver competências na área, levando a que as 

competências relacionais de ajuda se transformem em objecto de estudo, investigação e 

aplicação clínica. 

 

A “relação de ajuda” no contexto dos cuidados de Enfermagem, é particularmente eficaz no 

apoio a doentes com grande sofrimento, por perdas sucessivas de independência, situações 

de medo, dor extrema, solidão e abandono. Para a maioria dos autores consultados como 

BARON (1996), KUBLER-ROSS (1998), AHYA et al. (2000) E TWYCROSS (2001), uma 

forma de aliviar este tipo de necessidades passa pelo estabelecimento de uma relação 

terapêutica com os enfermeiros, estabelecendo uma comunicação clara, aberta e serena de 

modo a que se sintam compreendidos, acompanhados e apoiados.  

 

Neste sentido, é necessário dar atenção à formação e desenvolvimento de competências 

relacionais de ajuda dos enfermeiros que têm por missão cuidar destes doentes, que 

enfrentam a fase terminal de vida. No universo do conhecimento encontrámos alguns 

estudos dirigidos à problemática das competências relacionais de ajuda, de entre os quais 

destacamos FERREIRA (2004). 

 

A partir da problemática enunciada, questionámo-nos sobre as competências relacionais de 

ajuda que os enfermeiros evidenciam no desempenho da prática clínica, no cuidado a 

doentes em fim de vida.  

 

Para a consecução do estudo foram delineados os seguintes objectivos: 

 

 Identificar o valor atribuído pelos enfermeiros às competências relacionais de ajuda 

na sua prática de cuidados ao doente em fim de vida; 

 Verificar se existem diferenças no valor atribuído pelos enfermeiros às competências 

relacionais de ajuda na sua prática de cuidados ao doente em fim de vida em função 

das variáveis sexo, categoria profissional e instituição a que pertence; 

 Analisar a relação entre o valor atribuído pelos enfermeiros às competências 

relacionais de ajuda na sua prática de cuidados ao doente em fim de vida e as 

variáveis idade, tempo de experiência profissional e importância atribuída à formação 

contínua em “relação de ajuda”; 

 Verificar se o valor atribuído às competências relacionais de ajuda na prática de 
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cuidados ao doente em fim de vida é maior nos enfermeiros que apresentam maior 

valor de satisfação com a vida em geral.   

 

Após terem sido delineados os objectivos, foi dado seguimento a uma linha metodológica 

científica que incluiu pesquisa bibliográfica e forneceu uma base teórica e conceptual a esta 

investigação, sendo também realizado um estudo de campo. 

 

Este estudo identifica o valor que os enfermeiros atribuem aos cuidados relacionais de ajuda 

aos doentes em fim de vida, e enquadra-se no domínio da investigação descritivo-

correlacional, de natureza transversal. 

A recolha de dados foi efectuada através de um questionário, tendo sido utilizada uma 

amostra intencional, o que se traduziu na selecção dos enfermeiros que prestam cuidados a 

doentes em fim de vida, com um mínimo de tempo de experiência profissional de 6 meses, 

que aceitem participar no estudo, num total de cinquenta e seis enfermeiros.  

 

O instrumento seleccionado para realizar a recolha de dados foi apresentado sob a forma de 

questionário e é composto por uma ficha de dados sócio-demográficos dos elementos da 

amostra, pelo Inventário de Competências Relacionais de Ajuda (ICRA), pela Escala de 

Satisfação com a Vida (Satisfaction whith Life Scale - SWLS), e por Questões relativas à 

importância atribuída à formação contínua em “relação de ajuda” realizada durante os 

últimos dois anos de exercício profissional.  

 

O presente trabalho encontra-se estruturado em 2 partes, a primeira relativa ao 

enquadramento teórico e a segunda relativa ao estudo empírico.  

Na primeira parte desenvolvemos três capítulos. O primeiro, destinado a abordar o tema 

“relação de ajuda” na arte do cuidar, onde se reconhecem os contributos do conhecimento 

científico para o desenvolvimento da temática apresentando-se ainda alguns estudos de 

investigação realizados e se realiza a conceptualização teórica do tema “relação de ajuda”. 

O segundo, com o intuito de desenvolver o tema competências relacionais de ajuda, 

enfatizando o significado e importância da acção centrada em competências e analisando as 

competências relacionais de ajuda no contexto da prática e especificamente no contexto do 

cuidado ao doente em fim de vida. No terceiro capítulo, abordamos o tema formação e 

desenvolvimento de competências relacionais de ajuda, focando os aspectos relativos à 

educação e desenvolvimento de competências e destacando dois momentos considerados 

relevantes para a análise do tema: a formação antes do Processo de Bolonha e a formação 

com a implementação do Processo de Bolonha quer no âmbito geral quer especificamente 

para a profissão de Enfermagem. Neste capítulo são ainda focados os aspectos relativos ao 
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desenvolvimento de competências relacionais de ajuda no contexto da formação. 

Na segunda parte, estruturamos três capítulos. O primeiro destes (capítulo 4), designado por 

metodologia em que constam as hipóteses, população e amostra, variáveis em estudo, e 

respectiva operacionalização, instrumento e procedimentos de recolha de dados, estudo da 

fidelidade do instrumento e tratamento estatístico. O segundo capítulo da segunda parte 

(capítulo 5) foi designado por apresentação e análise dos dados e o terceiro (capítulo 6) 

destinado à discussão dos resultados obtidos.  

Na parte final do trabalho apresentamos ainda a conclusão em que constam as sugestões 

consideradas pertinentes, quer ao nível de melhorias a implementar quer ao nível de 

eventuais estudos futuros. 
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CAPÍTULO 1 – RELAÇÃO DE AJUDA NA ARTE DO CUIDAR  

 

A partir do nascimento, todo o ser humano é completamente dependente do cuidado para 

sobreviver. Não existe uma única pessoa, por mais independente que seja, que nunca tenha 

necessitado do cuidado de alguém. COLLIÈRE (1989, p. 27) afirma que “quando a vida 

surge, os cuidados existem, já que é necessário tomar conta da vida para que esta continue 

e permaneça”. Os cuidados estarão sempre ligados à necessidade de manter, desenvolver a 

vida e lutar contra a morte, podendo também ser considerados como “um acto individual que 

prestamos a nós próprios, desde que adquirimos autonomia, mas é igualmente um acto de 

reciprocidade que somos levados a prestar a toda a pessoa que, temporariamente ou 

definitivamente tem necessidade de ajuda, para assumir as suas necessidades vitais” 

(COLLIÈRE, 1989, p. 30). 

 

HESBEEN (2000, p. 9) enfatiza a importância do “cuidado”, considerando que “designa o 

facto de estar atento a alguém ou a alguma coisa para se ocupar do seu bem-estar ou do 

seu estado, do seu bom funcionamento”. Este autor considera que confundir o conceito de 

“cuidar” com a expressão “tomar conta de” a qual define como tendo conotação 

materializante e desresponsabilizadora, pode ser prejudicial, dado que, para ser enfermeiro 

é exigido um saber científico, um saber técnico mas também um saber ser que possibilite ao 

enfermeiro estabelecer uma relação pessoal de partilha, em que a dor e o sofrimento 

humanos desencadeiem uma resposta humana de ajuda. 

 

É unânime considerarmos que os cuidados sempre estiveram ligados à prática de 

Enfermagem como sendo a sua essência e uma das mais velhas experiências da história da 

humanidade, no entanto o conceito de cuidar é relativamente recente, considerando-se ser 

Madeleine Leininger uma das primeiras autoras a propor este conceito como tema central da 

disciplina de Enfermagem. Outra das autoras de Enfermagem a dar relevo a este conceito 

foi Jean Watson, que nas suas obras se refere ao cuidar como sendo a essência da 

Enfermagem, conceptualizando-o como um processo interpessoal, com dimensões 

transpessoais. O cuidar é um ideal moral mais do que um comportamento orientado pela 

tarefa e inclui características como a ocasião do cuidar real e o momento do cuidar 

transpessoal, fenómenos que ocorrem quando existe um verdadeiro relacionamento 

enfermeiro-doente (WATSON, 1988). 
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Acreditamos que na Enfermagem, o cuidar deve ser o ideal moral e um fim em si próprio, 

onde para além da componente científica ou técnica, há toda uma relação entre 

enfermeiro/doente, enfermeiro/família e enfermeiro/comunidade que mais não deveria ser do 

que uma forte e imperativa exigência da dignidade do indivíduo, são ou doente. 

 

Norteados por estas perspectivas, pretendemos no ponto inicial deste capítulo reflectir sobre 

os contributos do conhecimento científico para o desenvolvimento da profissão de 

Enfermagem. Para tal, realizamos uma breve abordagem à evolução histórica da profissão 

para que se perceba como chegamos ao tempo presente, seguindo-se a abordagem aos 

padrões de conhecimento próprios da Enfermagem e posteriormente as escolas de 

pensamento em Enfermagem e modelos teóricos desenvolvidos pelas suas autoras. No 

segundo ponto deste capítulo abordamos especificamente o conceito de “relação de ajuda” 

enquanto tema central e actividade autónoma da profissão de Enfermagem. 

 

 

 

1.1 – CONTRIBUTOS DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

A Enfermagem enquanto actividade de cuidado humano já vem a desenvolver-se ao longo 

de milhares de anos. No entanto, a sua afirmação enquanto disciplina tem sofrido inúmeras 

transformações “que se poderão explicar, em parte, pelo facto de se tratar de uma ciência 

nova que procura impor-se num universo relativamente restrito e de algum modo elitista” 

(LOPES, 2001, p. 25). Para este autor, as dificuldades de afirmação também podem ser 

devidas à história da Enfermagem por esta se encontrar repleta de episódios regressivos 

que não orientam a intencionalidade de aquisição da capacidade explicativa que caracteriza 

o conhecimento científico, sendo a vinculação mais forte às formas de conhecimento pré-

científico.  

Florence Nightingale, ainda na segunda metade do século XVIII, delimitou um marco 

histórico na profissão de Enfermagem ao estabelecer a chamada Enfermagem moderna. 

Apesar disso, “no início do século XX, a Enfermagem não era nem uma disciplina 

académica nem uma profissão” (TOMEY E ALLIGOOD, 2003), o que demonstra o quanto 

lento e difícil tem sido o processo de afirmação da profissão. 

Um dos condicionantes poderá ser o facto do conhecimento científico continuar a ser 

considerado por muitos, como a única espécie de conhecimento aceitável. No entanto, nos 

últimos anos, temos assistido a uma mudança de paradigma que conduz a uma evolução 

profunda no pensamento, percepção e valores que formam uma determinada visão da 
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realidade. Passamos de uma visão mecanicista para a visão de um todo dinâmico, 

indivisível, no qual as partes são essencialmente inter-relacionadas (WALDOW, 1998). Este 

paradigma tem influenciado a Enfermagem e o cuidar tem sido discutido nas suas múltiplas 

dimensões. Segundo esta visão, as pessoas passam a ser consideradas como seres totais, 

que possuem família, cultura, têm passado e futuro, crenças e valores que influenciam nas 

experiências de saúde e doença. 

No âmbito do estudo que nos propomos realizar, consideramos relevante perspectivar de 

forma breve a evolução verificada na prática dos cuidados e posteriormente apresentar 

algumas correntes de pensamento que têm influenciado a forma de encarar a pessoa, a 

saúde, a doença e o ambiente, bem como a prestação dos cuidados. 

A evolução verificada na prática dos cuidados tem como ponto de partida e origem mais 

remota a associação dos cuidados à imagem da mulher, justificando-se esta associação 

pelo papel desempenhado por esta na garantia da continuidade da vida, do grupo e da 

espécie através da execução de todas as tarefas domésticas que assegurassem a 

sobrevivência. Por outro lado, ao homem estavam distribuídas todas as tarefas fora de casa. 

Esta divisão de tarefas acentuou de forma significativa algumas características femininas 

predominantes neste género e que deram origem, de acordo com as diferentes épocas, às 

imagens da Enfermagem em geral e da enfermeira enquanto prestadora de cuidados 

(COLLIÈRE, 1989). 

 

Considera-se que a evolução histórica do cuidar profissional se encontra associada a 

características do género feminino que têm influenciado e marcado as diferentes épocas, 

traduzindo-se em diferentes imagens sociais. COLLIÈRE (1989, p. 35) considera que as 

etapas dos diferentes modos de identificação da prática de cuidados devem ser organizadas 

da seguinte forma: 

 Identificação da prática dos cuidados com a mulher (desde os tempos mais 

longínquos da história da humanidade até ao fim da idade média, na sociedade 

ocidental); 

 Identificação da prática dos cuidados com a mulher consagrada (fim da idade média 

até ao fim do século XIX); 

 Identificação da prática dos cuidados com a mulher enfermeira – auxiliar do médico 

(desde o inicio do século XX até ao fim dos anos sessenta). 

 

Importa salientar dentro destas etapas que no final do séc. XIX, com o desenvolvimento de 

novas tecnologias e excluindo algumas das concepções elaboradas ao longo da história 
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sobre os problemas da vida e da morte, o “cuidar torna-se tratar a doença”, e passa a 

basear-se em rotinas pré definidas e relacionadas com o diagnóstico médico tornando a 

prática de Enfermagem incongruente com o cuidar. Neste contexto, o cuidado é confundido 

com o tratamento “mantendo apenas a sua denominação mas perdendo o essencial da sua 

razão de ser” COLLIÈRE (1989, p. 32).  

 

A enfermeira tinha como principal valor a obediência: servir os doentes, os médicos e a 

instituição. A par deste valor deveriam estar presentes a dedicação, o zelo, o espírito de 

sacrifício e a caridade pelo doente (velar pelo doente, confortá-lo, consolá-lo), bem como a 

dedicação e o respeito pelo médico (detentor do saber, quem decide, controla e ordena). 

Não podia desenvolver qualquer espírito crítico, nenhuma curiosidade, nenhuma 

interrogação (COLLIÈRE, 1989). Esta perspectiva, que durou entre nós até final dos anos 

60, procurava inculcar qualidades que garantissem uma obrigação moral ou dever de 

serviço fundamentados numa vocação, próxima da vocação religiosa (RIBEIRO, 1995). 

 

Com o intuito de categorizar as épocas de evolução da profissão de Enfermagem, autoras 

como NEWMAN, SIME e CORCORAN-PERRY (1991), NEWMAN (1992) e KÉROUAC et al. 

(1994) debruçaram-se sobre a evolução das escolas de pensamento em Enfermagem e 

elaboraram uma categorização específica, na qual constatamos que actualmente podem 

coexistir ideias de diversos paradigmas, estando estes relacionados com as ideias e valores 

inerentes a uma determinada época. Estas autoras sugeriram uma terminologia específica 

para a denominação paradigmática: o paradigma da categorização, o paradigma da 

integração e o paradigma da transformação, que seguidamente descrevemos. 

 

O paradigma da categorização localiza-se por volta do século XVIII - XIX, altura em que se 

começaram a identificar alguns agentes patogénicos e se estabeleceu a sua relação com 

algumas doenças, caracterizando-se este paradigma por perspectivar os fenómenos de 

modo isolado, não inserido no seu contexto, e por os entender dotados de propriedades 

definíveis, mensuráveis e categorizáveis. Os fenómenos são “divisíveis em categorias, 

classes ou grupos definidos e considerados elementos isoláveis ou manifestações 

simplificáveis” (KÉROUAC et al., 1994, p. 4).  

Mais tarde, foram descobertos os antibióticos, melhoraram as medidas de assépsia e 

antissépsia, assim como o controlo de infecções e acreditou-se ser possível o controlo e até 

a irradicação das doenças transmissíveis (KÉROUAC et al., 1994). 

Neste paradigma é possível identificar duas orientações, uma direccionada para a saúde 

pública, com medidas de higiene e salubridade em geral, e a outra direccionada para a 

doença em que a pessoa é entendida como um todo formado pela soma das suas partes, 
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que são separadas e identificáveis. A saúde é entendida como um estado de equilíbrio, 

altamente desejável e sinónimo de ausência de doença. Poder-se-á situar aqui o início da 

medicina técnico-científica, em que o seu objectivo passou a ser estudar a causa da doença, 

formular um diagnóstico preciso e propôr um tratamento específico (ALLAN e HALL, 1988). 

Tendo-se verificado uma marcada evolução científico-tecnológica, que permitiu à medicina 

alargar os seus horizontes e dispor de tecnologias cada vez mais sofisticadas, a concepção 

dos cuidados era ditada pelo médico que delegava tarefas de rotina na enfermeira – 

designada por auxiliar do médico. A enfermeira tinha como principal papel a obediência em 

servir o médico, a instituição, e agir pelo doente, substituindo-o. “Os cuidados de 

Enfermagem ficam, desta forma, estreitamente ligados à prática da medicina e, 

consequentemente, orientados para o controlo da doença” (KÉROUAC et al., 1994, p. 4). 

Naquela época, a enfermeira deveria ter presente o espírito de sacrifício, a caridade pelo 

doente, o zelo e a dedicação, bem como o respeito pelo médico, que era considerado 

detentor do saber. Não possuía ainda, nenhuma autonomia para expôr as suas opiniões. 

 

Com características inovadoras distinguia-se nesta época a posição de Florence Nightingale 

que apresentava algumas divergências relativamente a esta forma de entender os cuidados 

de Enfermagem, pois, embora aceitasse que as enfermeiras deveriam colaborar com o 

médico, defendia as suas funções autónomas, para as quais entendia que deveriam ter 

formação. Nesse sentido, funda uma escola de Enfermagem em Londres, em 1860, 

contribuíndo com um passo determinante para o desenvolvimento da profissão de 

Enfermagem. 

De referir ainda que, durante a primeira metade do século XX nos Estados Unidos da 

América, o sistema de prestação de cuidados fundamentava-se na especialização de 

tarefas, sendo este um método de trabalho ainda utilizado em Portugal. “Este sistema 

contribui para a parcelização da pessoa e dos cuidados, para a ausência de integração, 

para a desresponsabilização e para dificultar a relação” (LOPES, 2001, p. 38) 

 

O paradigma da integração dá continuidade ao anterior e surge nos anos 50 do século XX, 

nos Estados Unidos, no Pós Segunda Guerra, onde existiam carências de várias ordens na 

comunidade. Caracteriza-se por perspectivar os fenómenos como multidimensionais e os 

acontecimentos como contextuais, sendo valorizados ambos os dados, isto é, os objectivos 

e os subjectivos. Este paradigma influenciou a orientação da Enfermagem para a pessoa, 

tendo-se ainda verificado um significativo desenvolvimento das ciências humanas e sociais, 

como é de referenciar o contributo sobre a psicologia individual de Adler, a teoria centrada 

no cliente de Rogers e a teoria da motivação de Maslow, que alertaram para “um 
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reconhecimento da importância de ser humano no seio da sociedade” (KÉROUAC et al., 

1994, p. 10). 

Neste contexto, os cuidados de Enfermagem têm como objectivo a manutenção da saúde 

da pessoa em todas as suas dimensões. Assim, intervir significa “agir com” a pessoa, tendo 

o objectivo de responder às suas necessidades. A pessoa passou a ser entendida como um 

todo, formada por partes em interacção, tendo surgido a expressão “a pessoa como ser bio-

psico-socio-cultural-espiritual”. Saúde e doença passam a ser perspectivadas como 

entidades distintas que coexistem e que estão em interacção dinâmica. Neste período 

surgiram os primeiros modelos conceptuais para a prática da Enfermagem e para a 

orientação da formação e da investigação (KÉROUAC et al., 1994). 

Afirma-se, na década em que surge este paradigma, a diferença relativamente ao modelo 

biomédico, e, segundo MELEIS (1991), é nesta altura que as enfermeiras começam a 

desenvolver uma visão teórica da Enfermagem e a iniciar investigação em Enfermagem. 

  

Em meados da década de 70 inicia-se o paradigma da transformação que representa a 

base para uma abertura das ciências de Enfermagem sobre o mundo. Evidenciam-se neste 

paradigma autoras como: WATSON (1988), LEININGER (1981, 1989), ROGERS (1992), 

NEWMAN (1992) e PARSE (1992).  

Caracteriza-se por perspectivar os fenómenos como acontecimentos únicos mas em 

interacção com tudo o que os rodeia. As mudanças ocorrem sempre para níveis de 

organização superiores (NEWMAN, 1992), em que “cada fenómeno pode ser definido por 

uma estrutura, um padrão único. É uma unidade global em interacção recíproca e 

simultânea com uma unidade global maior, o mundo que o rodeia” (KÉROUAC et al., 1994, 

p. 13).  

 

Na DECLARAÇÃO DE ALMA ATA (1978) elaborada neste período, é reconhecida ao 

indivíduo a capacidade e a possibilidade de participarem activamente nas decisões de 

saúde que lhes dizem respeito e que eram anteriormente única e exclusivamente da 

responsabilidade dos técnicos de saúde. Neste âmbito, a pessoa é considerada como um 

ser único, maior que a soma das suas partes, com múltiplas dimensões e indissociável do 

seu universo. A saúde é concebida como um valor e uma experiência vivida segundo a 

perspectiva de cada pessoa, englobando a unidade “ser humano – ambiente”, e não um 

estado estável ou ausência de doença. Assim sendo, os cuidados de Enfermagem visam a 

manutenção do bem-estar tal como o doente o define, e o enfermeiro e o doente são 

parceiros nos cuidados individualizados, permitindo que o processo inter-relacional entre 

ambos ganhe o seu verdadeiro significado (KÉROUAC et al., 1994). 
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Segundo MELEIS (1991), estas concepções reflectem as realidades e ideais num momento 

concreto do desenvolvimento da disciplina de Enfermagem, em que a necessidade sentida 

pelos enfermeiros em clarificar a prática e a natureza dos cuidados de Enfermagem 

prestados à sociedade, motivou teóricos na elaboração de modelos conceptuais para a 

profissão.  

 

Sendo a Enfermagem uma disciplina que se encontra a delimitar as suas fronteiras, tem 

necessidade de definir as suas formas próprias de conhecer, produzir e validar o 

conhecimento. LOPES (2006, p. 69) considera que “para que se perceba a natureza de uma 

área de conhecimento, é necessário definir as suas características mais fundamentais e 

estruturantes, do ponto de vista epistemológico”. Nesse sentido, considera-se pertinente a 

abordagem aos padrões de conhecimento próprios da Enfermagem e posteriormente às 

escolas de pensamento em Enfermagem.  

 

 

 

Padrões de Conhecimento em Enfermagem 

 

Pelo anteriormente referido pode considerar-se que a história da Enfermagem profissional 

se inicia com Florence Nightingale que, na sua época, estabeleceu e implementou a 

necessidade de uma educação formal para a profissão de Enfermagem, sendo também a 

primeira enfermeira a preocupar-se e a desenvolver esforços para conhecer a natureza da 

Enfermagem, evidenciando desta forma a necessidade de obter resposta para questões 

relacionadas com a identidade e o objecto de trabalho da profissão (LOPES, 2006).  

Após os trabalhos desenvolvidos por Florence Nightingale seguiu-se um longo interregno, 

atribuído por alguns autores à ausência de formação avançada em Enfermagem, 

considerando TOMEY e ALLIGOOD (2003) que foi durante a primeira metade do século XX, 

que os líderes da Enfermagem começaram a perceber que era necessário desenvolver uma 

base de conhecimento em que se fundamentasse a prática de Enfermagem profissional.  

É apenas a partir da década de 50, do século XX, e mesmo depois de Florence Nightingale 

ter já reclamado para a Enfermagem um conhecimento distinto do conhecimento médico, 

que as enfermeiras retomaram os estudos e trabalhos baseados na observação da 

realidade de Enfermagem na tentativa de contribuir para a construção de novos 

conhecimentos científicos e para a evolução da Enfermagem, enquanto ciência e arte. 

Foi nesta altura que agudizaram os debates elaborados pelos enfermeiros, na tentativa de 

clarificar o domínio específico dos cuidados de Enfermagem surgindo então os modelos de 

Enfermagem, opondo-se ao modelo biomédico, e centrando a sua atenção no cuidar sob a 
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perspectiva holística (FAWCETT, 1989). Segundo TOMEY e ALLIGOOD (2003) a história 

assinala as diversas enfermeiras que foram precursoras nas várias causas e que desafiaram 

o estado das coisas com ideias criativas tanto para a saúde das pessoas, como para o 

posterior desenvolvimento da profissão de Enfermagem.  

 

CHINN e KRAMER (1995) consideram que os padrões de conhecimento orientam, geram 

expectativas e exemplificam os modelos característicos de pensamentos relacionados com 

os fenómenos de Enfermagem, fundamentando-se o corpo de conhecimentos da disciplina 

em práticas, padrões e modelos. 

 

CARPER (1978) organizou e sistematizou quatro padrões de conhecimento da 

Enfermagem, com base na análise da literatura e entendendo serem características 

fundamentais da disciplina: 

o Saber Empírico ou a ciência de Enfermagem; 

o Saber Ético ou a componente moral do saber na Enfermagem; 

o Saber Estético ou a arte na Enfermagem;  

o Saber Pessoal na Enfermagem. 

 

A classificação dos saberes de Enfermagem baseiam-se no pressuposto que a prática de 

Enfermagem é complexa e exige a cada momento e mediante cada situação, a mobilização 

de vários saberes, mantendo a ideia do saber e da acção como um todo complexo. 

 

Com base no trabalho desenvolvido por CHINN e KRAMER (1999) parece pertinente a 

distinção entre os termos saber e conhecimento. O “saber” é considerado para estes autores 

como sendo um processo de mudança ontológico e dinâmico e uma forma de cada um se 

perceber e entender a si próprio e ao mundo. Por seu lado, o “conhecimento” terá que ver 

com o que pode ser partilhado e comunicado aos outros, sendo em Enfermagem, uma 

representação do saber que é colectivamente julgada por padrões e critérios partilhados 

pela comunidade científica. Para CHINN e KRAMER (1999) a passagem de padrões de 

saber a padrões de conhecimento depende de um processo de nomeação, de partilha e de 

sujeição dos saberes pessoais a critérios aceites pela comunidade científica. Estes autores 

consideram que todos os saberes contribuem para o conhecimento como um todo, sendo 

que cada um é um aspecto distinto do todo e cada um é igualmente vital.  

De forma a clarificar estes aspectos descrevemos seguidamente os quatro padrões de 

conhecimento da Enfermagem organizados e sistematizados por CARPER (1978). 
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Saber Empírico ou a ciência de Enfermagem 

Saber baseado na prática e de onde se obtém o conhecimento científico, fundamental para 

o desenvolvimento da dita prática de Enfermagem. 

Caracteriza-se por ser sistematicamente organizado e expresso através de leis e teorias 

cujo propósito é o de descrever, explicar e predizer fenómenos de interesse para a 

disciplina. A investigação científica na Enfermagem, permite uma área de intervenção 

específica em que os seus membros são vistos como “experts” na sua área de intervenção. 

Para esse efeito os saberes próprios formam-se a partir de conceitos, modelos e teorias que 

constituem os alicerces científicos que servem de orientação à prática, sustentando 

cientificamente os cuidados de Enfermagem. Para criar estas condições, a escola 

desempenha um papel fulcral utilizando estratégias que desenvolvam uma apropriação de 

conhecimentos permitindo ao enfermeiro a capacidade de pensar, criar e controlar os seus 

próprios saberes. 

 

Para LOPES (2006, p. 71) o saber empírico ou a ciência de Enfermagem está relacionado 

com as “ideias tradicionais de ciência, a partir das quais a realidade é vista como algo que 

pode ser conhecido pela observação e verificado por outros observadores”. O saber 

adquirido expressa-se numa acção competente, fundamentada numa teoria científica. 

Podemos associar o saber empírico à competência científica manifestada na prática pelos 

enfermeiros, considerando-se como competência, simultaneamente, a erudição e a 

capacidade de mobilização do conhecimento frente a uma situação problema. 

 

Saber Ético ou a componente moral do saber na Enfermagem 

 

O Saber Ético ou a componente moral do saber na Enfermagem envolve julgamentos éticos 

constantes, implicando ainda a confrontação de valores, normas, interesses ou princípios 

que orientam o exercício do saber em contexto de trabalho, são traduzidas em termos de 

capacidade de autonomia, liberdade de escolha e independência, respeito e aceitação pelo 

valor das pessoas, responsabilidade, solidariedade e confidencialidade. 

“A prestação de cuidados de Enfermagem ocorre sempre no contexto de uma interacção e 

esta deverá ser sempre entendida e conduzida por princípios ético-morais” (LOPES, 2006, 

p. 72), no entanto o conhecimento ético não descreve ou prescreve a decisão a ser tomada, 

pelo contrário, ele provê insight sobre as possíveis escolhas a serem feitas e o seu porquê, 

resultando de um desenvolvimento contínuo e sistemático, permitindo tomar decisões mais 

justas em Enfermagem. 
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CHINN e KRAMER (1995), consideram que a pesquisa empírica pode oferecer factos e 

informações que podem orientar o desenvolvimento do conhecimento ético e contribuir na 

formação de decisões éticas correctas, porém os métodos empíricos não podem ser usados 

para testar teorias éticas. 

O conhecimento ético ou a componente moral do saber na Enfermagem ultrapassa o 

simples conhecimento das normas ou códigos éticos da profissão e inclui todas as acções 

voluntárias que são deliberadas e sujeitas a julgamentos (CARPER, 1978). 

Saber Pessoal na Enfermagem 

O Saber pessoal na Enfermagem compreende a experiência interior de tornar-se um todo, 

um self consciente, ou seja, compreende a capacidade que cada enfermeiro tem de se 

conhecer a si próprio. Para isso é necessário, conscientemente, absorver-se na totalidade 

da experiência e fazer introspecção, criando-se um significado pessoal interior que é 

formado através das experiências vividas. Provém do que conhecemos de nós próprios e 

possibilita e utilização da nossa pessoa de forma terapêutica. 

LOPES (2006, p. 72) considera que a utilização o nosso “eu”, como instrumento terapêutico 

aquando da prestação de cuidados, exige que sejamos detentores de um auto-

conhecimento elevado e de uma noção de integração do “eu”, pois segundo o mesmo autor, 

só assim conseguiremos expressar o nosso “eu” genuíno e demonstrarmos 

comprometimento, tornando assim a acção terapêutica.  

Também WATSON (1988) considera que o indivíduo ao conhecer-se, conhece o outro, ou 

seja, identificamo-nos com o outro e isso compreende um elemento importante para o 

cuidado humano, que é manifestado apenas interpessoalmente.  

Ao contrário do saber ético e empírico, o saber pessoal não é expresso directamente 

através da linguagem, mas sim pela existência. O que é percebido pelos outros é a 

existência da pessoa ou personalidade. Privilegia a totalidade e integridade, promove o 

envolvimento e evita comportamentos manipulativos e impessoais.  
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Saber Estético ou a arte na Enfermagem  

O saber estético ou a arte na Enfermagem é o tipo de saber que se expressa através das 

acções, comportamentos, atitudes, condutas e interacções do enfermeiro com as pessoas. 

Relativo ao saber criativo do enfermeiro e à capacidade que ele tem para se adaptar à 

situação da pessoa com quem contacta. 

Para CHINN e KRAMER (1995), a percepção do significado de um encontro promove uma 

acção de arte na Enfermagem e a percepção do significado por parte da enfermeira é 

reflectida na acção realizada.  

Para LOPES (2006, p. 73), o saber estético ou a arte na Enfermagem devem ser entendidos 

numa dupla dimensão, em que “como resultado da busca de significado pessoal das 

vivências do enfermeiro, pode resultar uma criação artística de elevado valor estético, quer 

para os pares quer para as pessoas em geral” e em que “o cuidado de Enfermagem é 

artístico em si mesmo porque é criativo por natureza”. Para este autor o saber estético ou a 

arte na Enfermagem não se resumem apenas à aplicação de uma teoria a uma situação 

específica, mas decorrem da capacidade de reflexão e acção derivadas da totalidade do 

saber e do conhecimento na prática de Enfermagem e da capacidade de em cada situação 

de interacção humana (sempre diferentes) ser capaz de responder adequadamente e 

criativamente, já que sistematicamente diferente. 

 

É importante ressaltar que, embora descritos separadamente, os quatro padrões de 

conhecimento ocorrem de forma inter-relacionada e emergem da totalidade da experiência, 

sendo cada um igualmente necessário, interactuando, sobressaindo mais um do que outro, 

em alguns momentos, porém sempre presentes e cada um deles contribuindo como 

componente essencial para a prática de Enfermagem (CHINN e KRAMER, 1999).  

Também WALDOW (1998) se debruçou sobre o estudo dos padrões de conhecimento e 

evidencia-se por considerar e destacar a experiência como sendo um elemento que surge 

como pré condição para os padrões de conhecimento enunciados anteriormente, em que o 

cuidar é visto como unificador e integrador dos vários padrões do conhecimento. 

Perante a existência deste novo elemento (experiência), ressalta a ideia de que grande 

parte do conhecimento em Enfermagem reside na prática e no “saber-fazer” dos 

enfermeiros. Partindo deste pressuposto, abordamos seguidamente a prática como fonte de 

saber, segundo a perspectiva de Patrícia Benner.  
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A prática como fonte de saber 

A prática tem que ser entendida como uma actividade humana, cooperativa, coerente e 

complexa, dotada de bens internos, que são realizados na tentativa de se alcançarem os 

padrões de excelência estabelecidos, pois só assim será possível daí extrair teorização 

(MACINTYRE, 1990).  

Indo de encontro a esta perspectiva BENNER (2001) tem enfatizado a experiência, 

considerando que é através dela que o enfermeiro aprende a focalizar de imediato aquilo 

que é relevante na situação e a retirar o seu significado. Para esta autora, as competências 

para a excelência da prática dos cuidados surgem quando se ganha perícia profissional, em 

que esta é conseguida mediante uma aprendizagem experiencial. O conhecimento teórico é 

como que o “saber o quê” diferenciando-se do conhecimento prático - “saber como”, onde o 

valor da experiência é entendido como a associação entre o conhecimento teórico e a 

prática profissional. 

A obra de Patrícia Benner, “De Iniciado a Perito”, teve como objectivos: “examinar as 

diferenças que existem entre o conhecimento prático e o conhecimento teórico; fornecer 

exemplos de competências identificadas a partir do estudo da prática de Enfermagem; 

descrever aspectos do conhecimento prático; delinear estratégias destinadas a preservar e 

desenvolver esse mesmo conhecimento” (BENNER, 2001, p. 29). Para esta autora “as 

práticas crescem através da aprendizagem experiencial e através da transmissão dessa 

aprendizagem nos contextos de cuidados. As práticas não podem ser completamente 

objectivadas ou formalizadas porque elas têm sempre de ser trabalhadas em novas formas, 

no âmbito de interacções particulares que ocorrem em momentos reais”.   

Para BENNER (2001) é essencial que as práticas de cuidar sejam do conhecimento público 

de forma a serem “legitimadas” e “valorizadas” porque são elas que mantêm as relações de 

confiança que tornam a promoção da saúde, a sua restauração e reabilitação possíveis. 

Desta forma, temos conhecimentos sobre o papel das relações, sobre a socialização e 

aculturação no exercício da Enfermagem, no entanto ainda estão pouco desenvolvidos os 

conhecimentos implícitos na prática, uma vez que as diferenças entre o conhecimento 

prático e o conhecimento teórico não estão compreendidas. Um dos aspectos que tem 

contribuído para esta situação é o facto de não relatarmos aquilo que observamos e 

fazemos no terreno (BENNER, 2001). É fundamental termos em mente que a divulgação do 

conhecimento adquirido a partir da prática é essencial para o alargamento da teoria de 

Enfermagem. 
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O modelo de aquisição de competências desenvolvido por Patrícia Benner descreveu as 

características, os comportamentos em cada nível de desenvolvimento de competências e 

identificou as necessidades em matéria de ensino/aprendizagem das enfermeiras, em cada 

nível. Este modelo defende que o enfermeiro passa por cinco níveis de proficiência para o 

desenvolvimento de competências, que conduzem a um aumento do desempenho 

profissional. A aquisição do nível de perito pressupõe a “transcrição” pelos níveis: iniciado, 

iniciado avançado, competente, proficiente e perito, que passaremos a descrever:  

Iniciado – Não possui nenhuma experiência das situações com a qual se confronta na 

prática. É detentor de conhecimentos sobre princípios ou normas de actuação que adquiriu 

ao longo do seu percurso estudantil. Segue sempre as regras, não conseguindo estabelecer 

prioridades.  

Iniciado avançado - Possui alguma experiência e é capaz de avaliar alguns factores 

significativos numa situação, no entanto é detentor de uma incapacidade significativa para 

ultrapassar as regras e orientações para a acção. Nesta fase começa a aperceber-se de 

situações repetitivas mas ainda têm muita dificuldade em estabelecer prioridades.  

BENNER (2001, p. 48) refere que “as principiantes e as principiantes avançadas só 

conseguem apreender um pequeno aspecto da situação: é tudo muito novo, muito estranho, 

e cada vez mais têm que se concentrar nas regras que lhes ensinaram”.  

Competente – Desenvolve as suas intervenções de acordo com os objectivos que pretende 

atingir a médio e longo prazo. Planeia as intervenções fazendo uma análise consciente das 

situações com que se depara, determinando algumas prioridades. Não desenvolveu ainda a 

flexibilidade e a velocidade de decisão e acção, que muitas situações exigem. 

Proficiente – Percepciona as situações de forma global e adquire a capacidade de 

abstracção a partir da sua própria prática profissional. Consegue detectar os aspectos mais 

relevantes sendo as suas acções guiadas por máximas. A percepção é a palavra de ordem 

nesta fase, uma vez que o profissional sendo possuidor duma considerável experiência é 

capaz de prever os acontecimentos típicos que podem acontecer em determinada situação. 

Perito – Consegue compreender de maneira intuitiva cada situação no seu todo, de forma 

global. Não se rege por protocolos, regras, máximas, ou directrizes. Focaliza-se no aspecto 

predominante do problema em detrimento de aspectos menos relevantes. São profissionais 

flexíveis e com um nível elevado de adaptabilidade, agindo rapidamente e em conformidade 

com a situação/acção.  

 

A título conclusivo, podemos afirmar que nenhum dos padrões de conhecimento usado de 

forma isolada pode caracterizar o cuidar/cuidado, pois este inclui nas suas acções e 

comportamentos, além do espírito científico, a emoção, a sensibilidade, a destreza e a 

habilidade. Considerando a complexidade do cuidar/cuidado como uma forma de ser, como 
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uma forma de se relacionar, como um “imperativo moral” (WATSON, 1988) que constitui a 

“essência” de Enfermagem, (LEININGER, 1991; SWANSON, 1991) fica patente a 

necessidade de articular diferentes formas de conhecimento, incluindo a que advém da 

prática e da experiência. 

Após abordarmos a categorização paradigmática elaborada por NEWMAN, SIME e 

CORCORAN-PERRY (1991), NEWMAN (1992) e KÉROUAC et al. (1994), enquanto 

correntes de pensamento que têm influenciado a forma de encarar a pessoa, a saúde, a 

doença e o ambiente, bem como a prestação dos cuidados e de termos caracterizado os 

diversos padrões de conhecimento em Enfermagem, apresentamos seguidamente e de 

forma resumida as escolas de pensamento em Enfermagem, por terem trazido contributos 

inegáveis ao conhecimento científico em Enfermagem e por contribuírem do ponto de vista 

teórico para a operacionalização do tema central em estudo.  

Corroboramos com KÉROUAC et al. (1994) que consideram que os modelos conceptuais 

desenvolvidos e inseridos nos mais diversos paradigmas, servem de guia para a formação, 

investigação e gestão dos cuidados de Enfermagem, orientando desta forma a prática do 

dia-a-dia do enfermeiro. Neste âmbito, podemos considerar que os mesmos modelos 

proporcionam uma visão para que se desenvolvam conhecimentos que são utilizados na 

prática profissional e percursores fundamentais na elaboração de teorias em ciências de 

Enfermagem.  

 

 

Escolas de Pensamento em Enfermagem 

Florence Nightingale foi anteriormente mencionada como a primeira enfermeira a apresentar 

uma concepção da disciplina de Enfermagem, defendendo o uso da observação sistemática 

para descobrir as leis da vida e da morte, fornecendo definições de saúde, doença e 

Enfermagem e enfatizando a importância dos aspectos ambientais nos cuidados de 

Enfermagem (COLLIÈRE, 1989). Segundo a perspectiva de MELEIS (1991) podemos 

inclusivamente falar em teorização de Enfermagem desde Nightingale, no entanto, 

consideramos que só a partir da década de 50 houve uma tentativa de teorização 

sistemática e apenas abordaremos os modelos teóricos posteriores a esta data (LOPES, 

2001). 

É considerado como factor importante no aparecimento das escolas de pensamento em 

Enfermagem o aumento de teorização na área das ciências sociais e humanas - teoria da 
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motivação de Maslow, teoria do “stress” de Selye, teoria do desenvolvimento de Erikson e a 

teoria dos sistemas de von Bertalanffy (MOIGNÉ, 1977) entre outras, que terá influenciado 

decisivamente as teorias desenvolvidas na área de Enfermagem e nas características que 

estas teorias assumiram. MELEIS (1991) considera ainda, que outro dos factores com 

influência no aparecimento das escolas de pensamento prende-se com a realização do 

primeiro programa de estudos graduados para enfermeiras organizado pelo Columbia 

University`s Teachers College. 

 KÉROUAC et al. (1994) nos estudos que realizaram, no âmbito das escolas de pensamento 

em Enfermagem verificaram que a sua evolução tem a ver com a predominância das ideias 

e valores inerentes a uma determinada época. Tendo em conta as suas bases filosóficas e 

científicas estes autores agruparam os conceitos da disciplina de Enfermagem em seis 

escolas: a escola das necessidades, a escola de interacção, a escola dos efeitos desejados, 

a escola de promoção da saúde, a escola do ser humano unitário e a escola do cuidar 

(Figura 1). As quatro primeiras são escolas orientadas para a pessoa e enquadram-se no 

âmbito do paradigma da integração. As duas últimas escolas caracterizam-se por uma 

abertura para o mundo, enquadrando-se no paradigma da transformação. 
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Figura 1 – Cronologia das concepções de Enfermagem a partir de Florence Nightingale, 

agrupadas por escolas. 

 

    

Florence 
Nigthingale         

  1859     

  1950     

   1951     

 H. Peplau 1952     

  1953     

    1954     

V. Henderson   1955     

  1956     

  1957      

    1958 D. Johnson    

D. Orem   1959     

F. Abdellah   1960      

 

J. Paterson e L. 
Zderad  1961 L. Hall    

 I. Orlando 1962       

   1963   M. Allen   

 J. Travelbee 1964     

 Wiedenbach 1965     

  1966      

   1967 M. Levine    

 I.King 1968     

  1969        

  1970     M. Rogers  

  1971 C. Roy    

  1972     

  1973     

  1974      

  1975 B. Neuman    

  1976     

  1977         

  1978       M. Leininger 

  1979     M. Newman J. Watson 

  1980        

  1981     R. R. Parse  

  1982     

  1983     

  1984     

    1985         

Necessidades Interacção   
Efeitos 
Desejáveis 

Promoção 
da Saúde 

Ser Humano 
Unitário 

Cuidar 

Fonte: Adaptado de KÉROUAC, S. et al  – La pensèe infirmière. Paris: Maloine, 1994. 

ISBN 2-224-02284-0. 

 

 

Em consonância com o tema abordado neste trabalho, onde a “relação de ajuda” assume 

papel de destaque e é assumida como intrínseca do cuidar, decidimos abordar 

resumidamente todas as escolas de pensamento em Enfermagem por considerarmos terem 

trazido contributos decisivos para o desenvolvimento da profissão. Acompanhamos esta 

abordagem com quadros adaptados de KÉROUAC et al. (1994) de forma a facilitar a 

visualização e permitir uma maior síntese de ideias. 
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Na parte final deste ponto, debruçar-nos-emos em apenas duas teorias - a teoria das 

Relações Interpessoais de Hildegard Peplau e a teoria dos Cuidados Transculturais de 

Madeleine Leininger, inseridas na Escola da Interacção e na Escola do Cuidar, 

respectivamente. A escolha destas teorias deve-se ao facto de considerarmos que se 

encontram mais intimamente relacionadas com o tema em estudo, contribuindo a sua 

abordagem para a operacionalização do conceito “relação de ajuda”. 

 

  

Escola das necessidades 

 

Como anteriormente referido, a escola das necessidades encontra-se orientada para a 

pessoa e enquadra-se no âmbito do paradigma da integração. 

Segundo esta escola, a pessoa desempenha papel fulcral em constante crescimento e 

mudança, desde a sua concepção até à morte (PEARSON e VAUGHAN, 1992), possuindo 

um conjunto de necessidades hierarquizadas desde as mais prementes como respirar, 

comer, beber e eliminar até às não vitais como o amor e a pertença, auto e hetero-estima. 

Todas são importantes para sobreviver mas as prementes são mais valorizadas que as não 

vitais. O desenvolvimento da pessoa pressupõe que esta seja capaz de se autonomizar em 

relação às suas necessidades. Se não atingir este estado de autonomia terá de recorrer a 

cuidados de Enfermagem que possam colmatar as situações de doença ou que provocam 

perda de autonomia. 

Inserem-se nesta escola os modelos teóricos desenvolvidos por V. Henderson, F. Abdelah e 

D. Orem. No quadro seguinte, e de forma a permitir melhor síntese e visualização dos 

modelos teóricos em estudo, apresentamos os conteúdos base (noções de cuidados de 

Enfermagem, pessoa, saúde e ambiente defendidos) e os elementos-chave segundo as 

autoras da escola das necessidades.  
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Quadro 1: Conteúdos base e elementos-chave segundo as três teóricas da escola das 

necessidades. 

 CUIDADOS PESSOA SAÚDE AMBIENTE ELEMENTOS-CHAVE 

H
E

N
D

E
R

S
O

N
 

Assistência à 
pessoa doente ou 

saudável nas 
actividades que ela 
não consegue fazer 

sozinha, por 
ausência de força, 
de vontade ou de 

conhecimento, com 
o objectivo de 

conservar ou de 
restabelecer a sua 
independência na 

satisfação das suas 
necessidades 
fundamentais. 

Ser biológico, 
psicológico e social 
que tende para a 
independência na 

satisfação das suas 
catorze 

necessidades 
fundamentais. 

Capacidade de 
funcionar de modo 
independente em 
relação às catorze 

necessidades 
fundamentais. 

Factores externos 
agindo de forma 

negativa ou 
positiva. 

*Integridade; 
*Dependência e 

independência na 
satisfação das 
necessidades; 
*Necessidades 
fundamentais e 
necessidades 
específicas. 

 

O
R

E
M

 

Campo de 
conhecimentos e 
serviço humano 

visando satisfazer 
os limites da 

pessoa no exercício 
do auto cuidado 

ligado à sua saúde 
e a reforçar as suas 

capacidades de 
auto cuidado. 

Ser funcionando 
biológica, simbólica 

e socialmente, e 
que apresenta 

exigências de auto 
cuidado, universais 

e de 
desenvolvimento, 

ligadas aos desvios 
de saúde. 

Estado de ser 
completo e 

integrado nas suas 
diferentes 

componentes e 
modos de 

funcionamento. 

Todos os factores 
externos que 

afectam o auto 
cuidado ou o seu 

exercício. 

*Auto cuidado; 
*Agente de auto 

cuidado; 
*Défice de auto 

cuidado; 
*Sistema de 
cuidados de 

Enfermagem. 

 

A
B

D
E

L
L

A
H

 

Utilização do 
método de 

resolução de 
problemas para 

ajudar a pessoa a 
compôr (construir, 
formar, produzir) 

com as suas vinte e 
uma necessidades 

de saúde que 
dependem da 

competência de 
Enfermagem. 

Paciente ou cliente 
que apresenta 

problemas 
relacionados com 

os cuidados de 
Enfermagem. 

Nível onde a 
assistência não é 

necessária na 
satisfação de uma 

necessidade, 
independência nos 

seus próprios 
cuidados. 

Factores sociais do 
meio, tais como, o 

hospital a casa ou a 
comunidade, e que 
contribuem para as 
necessidades da 

pessoa. 

*Necessidades; 
*Problemas. 

Fonte: Adaptado de KÉROUAC, S. et al  – La pensèe infirmière. Paris: Maloine, 1994. 

ISBN 2-224-02284-0. 

 

 

Escola da interacção 

A escola da interacção também se encontra orientada para a pessoa e enquadrada no 

âmbito do paradigma da integração. 

De acordo com MARRINER (1989) destacamos e incluímos nesta escola H. Peplau, I. King 

e I. Orlando. No quadro 2 encontramos as noções de cuidados de Enfermagem, pessoa, 

saúde e ambiente e os elementos-chave segundo as teóricas referidas. 
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Quadro 2: Conteúdos base e elementos-chave segundo as três teóricas da escola da 

interacção. 

 CUIDADOS PESSOA SAÚDE AMBIENTE ELEMENTOS-CHAVE 

P
E

P
L

A
U

 

Relação 
interpessoal 
terapêutica 

orientada para um 
fim que favorece o 

desenvolvimento da 
personalidade 
segundo um 

processo em quatro 
fases: orientação, 
reconhecimento, 

aprofundamento e 
resolução. 

Sistema composto 
de características e 

de necessidades 
bioquímicas, físicas 
e psicológicas em 

que o acento é 
colocado sobre as 

necessidades 
psicológicas. 

Nível produtivo de 
ansiedade que 
permite uma 
actividade 

interpessoal e o 
cumprimento 
(realização, 

desempenho) de 
tarefas de 

crescimento 
pessoal. 

Grupos de pessoas 
significativas com 
as quais a pessoa 

interage. 

*Necessidades de 
ajuda; 

*Relação 
interpessoal 
terapêutica. 

 

O
R

L
A

N
D

O
 

Interacção entre a 
enfermeira e a 

pessoa tendo uma 
necessidade de 

ajuda; 
Processo que exige 

à pessoa a 
validação da sua 
necessidade e da 
ajuda recebida a 
fim de melhorar a 

sua saúde. 

Organismo humano 
capaz de 

desenvolvimento, 
tendo necessidades 

e estando sob 
supervisão ou 

tratamento médico. 

Sentimento de 
competência e de 

bem-estar; 
Conforto físico e 

mental. 

Tempo e espaço 
querem dizer, o 

contexto que rodeia 
a situação de 
cuidados de 

Enfermagem. 

*Necessidades de 
ajuda; 

*Angústia; 
*Relação 

interpessoal. 

 

K
IN

G
 

Processo de 
interacção 

recíproca entre a 
enfermeira, a 
pessoa e o 
ambiente, 

conducente a 
transacções e ao 

alcançar de 
objectivos, e 

conducente a um 
estado de saúde 

funcional. 

Sistema aberto que 
apresenta fronteiras 

permeáveis às 
trocas de matéria, 

energia e 
informação com o 

ambiente. 

Ajustamento 
dinâmico aos 
stressores do 

ambiente interno e 
externo pela 

utilização óptima 
dos recursos, com 

o objectivo de a 
pessoa aprofundar 

o seu potencial 
máximo na vida 
quotidiana e nos 
papéis sociais. 

Sistema aberto 
possuindo 
fronteiras 

permeáveis e 
permitindo a troca 

de matéria, energia 
e informação com a 

pessoa. 

*Interacção; 
*Percepção; 
*Transacção; 

*Papel; 
*Stress; 

*Crescimento e 
desenvolvimento; 
*Tempo e Espaço. 

Fonte: Adaptado de KÉROUAC, S., et al. – La Pensée Infirmière : conceptions et stratégies. 

Québec: Maloine, 1994  

 

 

Escola dos efeitos desejados 

Escola orientada para a pessoa e enquadrada no âmbito do paradigma da integração. 

As teóricas responsáveis pela criação desta escola foram Neuman e Calista Roy, que 

tentaram conceptualizar os resultados ou os efeitos desejados dos cuidados de 

Enfermagem e daí a designação atribuída a esta escola. 

Também no quadro 3 se destacam os conteúdos base e os elementos-chave definidos por 

estas teóricas e que caracterizam a escola dos efeitos desejados. 
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Quadro 3: Conteúdos base e elementos-chave segundo as teóricas da escola dos efeitos 

desejados. 

 CUIDADOS PESSOA SAÚDE AMBIENTE ELEMENTOS-CHAVE 

R
O

Y
 

Ciência e prática da 
promoção e da 
adaptação da 

pessoa. Visa avaliar 
os comportamentos 

do cliente e os 
factores que 

influenciam a sua 
adaptação. 
Visa intervir 

modificando esses 
factores (estímulo 
focal, contextual e 
residual), a fim de 

contribuir para 
melhorar o seu 

estado de saúde, a 
sua qualidade de 
vida ou para lhe 

permitir morrer com 
dignidade. 

Sistema de 
adaptação, tendo 

mecanismos 
reguladores e 

cognitivos; 
Ser bio-psico-social 

em interacção 
constante com um 

ambiente em 
mudança e tendo 
quatro modos de 
adaptação: modo 
fisiológico, modo 
"conceito de si", 
modo "função 
segundo os 

papéis", e modo 
"interdependência". 

Estado ou processo 
de ser ou vir a ser 

uma pessoa 
integrada e 
unificada. 

A saúde-estado é a 
adaptação em cada 

um dos quatro 
modos. A saúde-

processo é o 
esforço constante 

fornecido pelo 
indivíduo para 
atingir o seu 

potencial máximo 
de adaptação. 

Todas as situações, 
circunstâncias e 

influências 
susceptíveis de 

afectar o 
desenvolvimento e 
o comportamento 

das pessoas e dos 
grupos. 

*Mecanismos 
reguladores e 

cognitivos; 
*Modos de 
adaptação; 

*Respostas de 
adaptação; 

*Estímulo focal, 
contextual e 

residual. 

 

N
E

W
M

A
N

 

Intervenção que 
visa a integridade 
da pessoa, e que 
se interessa por 

todas as variáveis 
que têm um efeito 

sobre a resposta da 
pessoa aos agentes 
de "stress", com o 

fim de reduzir o seu 
efeito. 

Ser fisiológico, 
psicológico, 

sociocultural e 
espiritual capaz de 
se desenvolver. É 
um todo integral. 

Estado dinâmico de 
bem estar ou de 

doença que é 
determinado pelas 

variáveis 
fisiológicas, 

psicológicas, 
socioculturais e 

espirituais ligadas 
ao 

desenvolvimento. 

Ambiente externo e 
interno: ambiente 
externo é tudo o 
que é externo à 

pessoa; Ambiente 
interno é o estado 
interno da pessoa 
que tem relação 
com as variáveis 

fisiológicas, 
psicológicas, 

socioculturais e 
espirituais de 

desenvolvimento. 

*Sistema aberto; 
*Estrutura de base; 
*Agentes de stress; 
*Linhas de defesa; 

*Linhas de 
resistência; 
*Prevenção; 

*Reconstituição; 
*Estabilidade. 

Fonte: Adaptado de KÉROUAC, S. et al  – La pensèe infirmière. Paris: Maloine, 1994. 

ISBN 2-224-02284-0. 

  

 

Escola de promoção da saúde 

Escola baseada na filosofia dos cuidados de saúde primários, na teoria da aprendizagem 

social de Bandura (KÉROUAC et al., 1994) e tendo como referência a teoria geral dos 

sistemas aplicada à família. Também esta escola tem orientação para a pessoa, mas em 

vez de lhe atribuir destaque fulcral, atribui importância máxima à pessoa enquanto elemento 

de uma família, entendida como um grupo social capaz de aprender a partir das suas 

próprias experiências, assumindo-se este grupo como foco de intervenção da enfermeira.  

De acordo com MARRINER (1989) esta escola enquadra-se no âmbito do paradigma da 

integração e foi desenvolvida por Allen (quadro 4). 
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Quadro 4: Conteúdos base e elementos-chave segundo a teórica da escola da promoção 

da saúde. 

 CUIDADOS PESSOA SAÚDE AMBIENTE ELEMENTOS-CHAVE 

A
L

L
E

N
 

Ciência que 
promove as 

integrações de 
saúde e a resposta 

profissional à 
procura natural de 
uma vida saudável, 

num processo 
atento à situação 

de saúde. 

Família e 
participante activo 
de uma família ou 

de um grupo social, 
capaz de aprender 
a partir das suas 

experiências. 

Processo social que 
encerra atributos 

interpessoais 
aprendidos e 

desenvolvidos com 
o tempo. 

Contexto social no 
qual a 

aprendizagem se 
efectua. 

*Promoção da 
saúde; 

*Aprendizagem; 
*Família; 

*Colaboração 
enfermeira/cliente. 

Fonte: Adaptado de KÉROUAC, S. et al  – La pensèe infirmière. Paris: Maloine, 1994. 

ISBN 2-224-02284-0. 

 

 

Escola do ser humano unitário 

Primeira escola caracterizada por uma abertura para o mundo e enquadrada no paradigma 

da transformação. 

Nesta escola, o conceito de “ser humano unitário” substitui o conceito de holismo, por se 

entender, haver uma perda progressiva de significado do termo holismo devido ao seu uso 

sistemático e por vezes inadequado (KÉROUAC et al., 1994). 

Entre as várias teóricas inseridas nesta escola podemos destacar Rogers e Parse e 

apresentamos no quadro 5 os conceitos de cuidados, pessoa, saúde e ambiente e os 

elementos chave definidos por estas teóricas. 
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Quadro 5: Conteúdos base e elementos-chave segundo as teóricas da escola do ser 

humano unitário. 

  CUIDADOS PESSOA SAÚDE AMBIENTE ELEMENTOS-CHAVE 

R
O

G
E

R
S

 

Promoção da 
saúde de modo a 

favorecer uma 
interacção 

harmoniosa entre o 
homem e o 

ambiente, centrado 
sobre a integridade 

dos campos de 
energia. 

Campo de energia 
unitário e 

pandimensional, 
caracterizado por 

"padrões" e 
comportamentos, e 

onde o todo não 
pode ser 

compreendido a 
partir do 

conhecimento das 
partes. 

Valor e processo 
contínuo de trocas 

energéticas 
favorecedoras da 
expressão de um 
potencial de vida 

máximo. 

Campo de energia 
pandimensional, 

onde são 
reagrupados e 

organizados todos 
os elementos 
exteriores ao 

campo humano. 

*Campo de energia; 
*"Padrões"; 

*Pandimensionalidade; 
*Principios de 

homeodinâmica. 

 

P
A

R
S

E
 

Ciência e arte 
centrada sobre o 

ser humano, 
enquanto unidade 
vivente em devir e 
sobre a qualidade 
de vida através da 

participação 
qualitativa da 

pessoa nas suas 
experiências de 

saúde. 

Ser aberto, tendo a 
capacidade de agir 
em sinergia com o 

universo com o 
qual partilha os 

limites espaciais ou 
temporais (livre de 
escolher as suas 

orientações). 

Processo de devir 
tal como é vivido 

pela pessoa. 

Constitui o devir 
nas trocas de 
energia com a 

pessoa. 

*Devir constituído; 
*Significação; 
*Ritmicidade; 

*Contracedência. 

Fonte: Adaptado de KÉROUAC, S. et al  – La pensèe infirmière. Paris: Maloine, 1994. 

ISBN 2-224-02284-0. 

 

 

Escola do cuidar 

Escola também caracterizada por uma abertura para o mundo e que também se enquadra 

no paradigma da transformação. 

Como referido, aquando da abordagem ao conceito de cuidar, este é relativamente recente 

e considera-se ter sido Madeleine Leininger uma das primeiras autoras a propor este 

conceito como tema central da disciplina de Enfermagem. 

Tendo sido uma escola desenvolvida por várias teóricas, destacamos Leininger e Watson e 

apresentamos no quadro 6, os conteúdos base e os elementos-chave defendidos por estas 

teóricas (KÉROUAC et al., 1994).   
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Quadro 6: Conteúdos base e elementos-chave segundo as teóricas da escola do cuidar. 

 CUIDADOS PESSOA SAÚDE AMBIENTE ELEMENTOS-CHAVE 

W
A

T
S

O
N

 

Arte e ciência 
humana do cuidar. 

Ideal moral e 
processo 

transpessoal que 
visa a promoção da 
harmonia "corpo-

alma-espírito", 
utilizando dez 

factores do cuidar. 

Forma vivente que 
crê e que 

compreende corpo, 
alma e espírito. 

Unidade e 
harmonia entre o 
corpo, a alma e o 

espírito. 

Realidade interna e  
externa da pessoa. 

*Cuidar; 
*Relação 

transpessoal; 
*Factores do cuidar 

 

L
E

N
IN

G
E

R
 

Ciência e arte 
humanista. 
Aprendida e 

centrada sobre os 
comportamentos, 
as funções e os 
processos de 

cuidados 
personalizados e 
dirigidos para a 
promoção e a 

manutenção de 
comportamentos de 

saúde ou para a 
sua recuperação 

preservando, 
adaptando, e 

reestruturando os 
cuidados culturais. 

Ser cultural que 
sobreviveu ao 

tempo e ao espaço. 

Crenças, valores e 
formas de agir 
reconhecidas 

culturalmente e 
utilizadas a fim de 
preservar e manter 
o bem estar de uma 

pessoa ou de um 
grupo e de permitir 

a execução das 
actividades 
quotidianas. 

Todos os aspectos 
contextuais nos 

quais se encontram 
os indivíduos e os 
grupos culturais 
(características 

físicas, ecológicas e 
sociais, assim como 

as visões do 
mundo). 

*Cuidar; 
*Cultura; 

*Diversidade do 
cuidar; 

*Universalidade do 
cuidar. 

Fonte: Adaptado de KÉROUAC, S. et al  – La pensèe infirmière. Paris: Maloine, 1994. 

ISBN 2-224-02284-0. 

 

 

 

De encontro ao anteriormente referido, debruçamo-nos agora em duas das teorias 

propostas pelas teóricas abordadas – a teoria das Relações Interpessoais de Hildegard 

Peplau e a teoria dos Cuidados Transculturais de Madeleine Leininger, por se considerar 

que são as que se encontram mais intimamente relacionadas com o tema deste trabalho e 

por terem dado contributos decisivos para o desenvolvimento e aproveitamento das 

potencialidades da relação enfermeiro doente enquanto instrumento terapêutico. 

 

 

Teoria das relações interpessoais de Hildegard Peplau 

 

Hildegard Peplau (1909-1999), enfermeira norte americana, iniciou a sua carrreira de 

Enfermagem em 1931, fez bacharelato em Psicologia Interpessoal (1943), mestrado em 

Enfermagem Psiquiátrica (1947) e doutoramento em Desenvolvimento curricular, obtido em 
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1953. A sua carreira profissional inclui a Enfermagem hospitalar geral, o exército, a docência 

e a pesquisa em Enfermagem, com relevo para a Enfermagem psiquiátrica, incluindo a 

prática.  

É considerada para muitos como a mãe da Enfermagem psiquiátrica e desenvolveu um 

trabalho que constitui um contributo significativo para a base do conhecimento em 

Enfermagem e no sentido da profissionalização (MARRINER, 1989). 

 

Como um dos contributos mais importantes destaca-se o desenvolvimento da teoria das 

relações interpessoais, considerada de médio alcance e centrada na relação entre a 

enfermeira e o doente. Em 1952, publicou a obra “Interpersonal relations in nursing” que 

ainda hoje continua a fornecer orientações para a prática, o ensino e a investigação em 

Enfermagem (GEORGE, 1993). Como se pode observar pela distribuição cronológica das 

concepções de enfermagem, na página 1 deste trabalho, Hildegard Peplau foi a primeira 

enfermeira pós Florence Nightingale a publicar a sua concepção de Enfermagem e para 

alguns autores como GEORGE (1993) e MARRINER (1989) a obra de Hildegard Peplau 

levou a uma mudança paradigmática na natureza da relação entre a enfermeira e o doente. 

Esta obra “mudou para sempre o carácter da enfermagem ao conceptualizar o doente como 

parceiro no processo de Enfermagem” (GEORGE, 1993, p. 424). 

 

Hildegard Peplau usou o conhecimento retirado da ciência comportamental e daquilo que 

pode apelidar-se de modelo psicológico para elaborar a sua teoria de relações interpessoais 

(GEORGE, 1993). Esta orientação permitiu que a enfermeira se distanciasse de uma 

actuação baseada na doença para outra através da qual o significado psicológico dos 

eventos, sentimentos e comportamentos podia ser explorado e incluído nas intervenções de 

Enfermagem. 

 

A Enfermagem é considerada como “um processo interpessoal, significativo e terapêutico, 

funcionando cooperativamente com outros processos humanos que tornam possível a 

saúde para os indivíduos nas comunidades” e o termo saúde pode ser definido como “uma 

palavra símbolo que implica um movimento da personalidade para a frente e outros 

processos humanos em curso, no sentido de uma vida criativa, construtiva, produtiva, 

pessoal e comunitária” (PEPLAU, 1990, p. 14). Esta autora define pessoa como sendo um 

sistema composto de características e de necessidades bioquímicas, físicas e psicológicas 

colocando a ênfase nas necessidades psicológicas e ambiente, como o grupo de pessoas 

significativas com quem a pessoa interactua (KÉROUAC, et al., 1994). 

Para Peplau o ambiente pode ser definido em termos de forças existentes no exterior do 

organismo e no contexto da cultura (KÉROUAC, et al., 1994), sendo através deste que se 
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adquire a moral, os costumes e as crenças, ainda que seja através do processo interpessoal 

que se adquirem as condições gerais susceptíveis de conduzirem à saúde. 

 

PEPLAU (1990) descreve quatro fases da relação enfermeira-doente que, apesar de 

interdependentes, se sobrepõem e ocorrem durante o tempo da relação:  

1. Orientação - Esta fase acontece quando o indivíduo sente uma necessidade que 

significa um problema de saúde e procura ajuda para clarificar esse problema. A 

enfermeira ajuda-o a reconhecer e compreender o seu problema, a determinar a sua 

necessidade de ajuda, a compreender os serviços profissionais que pode oferecer, a 

planear o uso de serviços profissionais e a diminuir a energia da tensão e ansiedade 

relacionadas com as necessidades sentidas; 

2. Identificação - Nesta fase o doente identifica-se com quem o pode ajudar e aprende 

a fazer uso da relação enfermeiro-doente, e “a enfermeira permite a exploração de 

sentimentos para ajudar o doente a passar pela doença como uma experiência que 

reorienta os sentimentos, fortalece as forças positivas da personalidade e fornece a 

satisfação necessária” (GEORGE, 1993 ). A enfermeira faz uso da educação e 

habilidade profissional ajudando o doente a chegar a um ponto onde pode ser 

utilizada completamente a relação para resolver o problema de saúde; 

3. Exploração - O doente tenta retirar tudo o que lhe é oferecido através da relação, 

fazendo uso completo dos serviços profissionais disponíveis;  

4. Resolução - O doente adopta gradualmente novos objectivos, libertando-se da 

identificação com a enfermeira. 

 

A enfermeira desempenha vários papéis que surgem nas diversas fases da relação 

enfermeira-doente: papel de estranha, papel de pessoa de recurso, papel de professora, 

papel de líder, papel de substituta e papel de conselheira (PEPLAU, 1990). Referindo-se às 

habilidades de Enfermagem, esta autora salienta a observação, a comunicação e os 

registos como desempenhos chave nas relações interpessoais e que permitem às 

enfermeiras perceber o que está a acontecer nos seus contactos com os doentes. 

A sua teorização, considerada inovadora para a época, focaliza-se numa abordagem 

psicodinâmica com ênfase nas relações interpessoais, em oposição ao modo mecanicista 

de prestação de cuidados de Enfermagem. 

 

Teoria dos cuidados transculturais de Madeleine Leininger 

 

Madeleine Leininger nasceu em Sutton, Nebraska a 6 de Junho de 1924. Concluiu o Curso 

Básico de Enfermagem em 1948 e em 1950 obteve o título de Bacharelato de Ciências em 
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Biologia, em 1954 obteve o grau de Mestre em Enfermagem Psiquiátrica e em 1965 obteve 

o Doutoramento em Antropologia na Universidade de Seatle com ênfase em Antropologia 

psicológica e cultural e em etnologia geral (MARRINER, 1989). Iniciou e coordenou 

inúmeros trabalhos e programas de estudos assim como cursos de Mestrado e 

Doutoramento em Enfermagem Transcultural.  

 

De acordo com GEORGE (1993, p. 286), “Leininger é a fundadora do subcampo 

transcultural de Enfermagem” sendo responsável pelo Human Care Research e consultora 

internacional em matéria de Enfermagem Transcultural. 

Leininger começou a desenvolver a teoria da Diversidade e Universalidade dos Cuidados 

Culturais em meados dos anos 50, “enquanto trabalhava como especialista em Enfermagem 

clínica com crianças perturbadas e seus pais” (GEORGE, 1993, p. 286). Durante este 

trabalho, Leininger verificou que “as expressões comportamentais e as necessidades de 

cuidados de Enfermagem das crianças judias, africanas, alemãs, anglo-americanas ou dos 

apalaches eram claramente distintas, (…) variavam em função das diferentes origens 

culturais” (LEININGER, 1997, p. 33). Devido às grandes diferenças culturais encontradas, 

Leininger interessou-se pela Antropologia, já que esta disciplina também se debruça sobre a 

diversidade cultural de cuidado (LEININGER, 1997). 

Leininger, com os seus estudos “pretendia uma teoria compreensiva que permitisse 

descobrir as diferenças e semelhanças dos cuidados culturais nas diferentes culturas do 

mundo” (LEININGER, 1997, p. 34), como tal, desenvolveu a teoria de Enfermagem 

Transcultural, mais usualmente designada de teoria da Diversidade e Universalidade 

Cultural dos Cuidados de Enfermagem, com base na permissa de que “os povos de cada 

cultura não apenas são capazes de conhecer e definir as maneiras, através das quais eles 

experimentam e percebem o cuidado de Enfermagem, mas também são capazes de 

relacionar essas experiências e percepções às suas crenças e práticas gerais de saúde”. 

Daqui se conclui, que o cuidado de Enfermagem deriva do contexto cultural, no qual deve 

ser propiciado, desenvolvendo-se a partir dele (GEORGE, 1993, p. 287). 

 

Para GEORGE (1993, p. 286), Leininger definiu a Enfermagem transcultural como um 

“subcampo ou ramo culto da Enfermagem que focaliza o estudo comparativo e a análise de 

culturas, no respeitante à Enfermagem e às práticas de cuidado à saúde-doença, crenças e 

valores, procurando a oferta de serviços de cuidado em Enfermagem significativos e 

eficazes às pessoas” sempre de acordo com os valores culturais e o contexto de saúde-

doença.  

MARRINER (1989, p. 127), acrescenta ainda, que Leininger definiu a Enfermagem 

transcultural como uma área fundamental de Enfermagem, centrada no estudo e na análise 
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comparativa de diversas “culturas e subculturas do mundo em relação com as suas 

condutas de cuidado, cuidados de Enfermagem, valores, crenças e padrões de conduta 

relativos a saúde-doença, com o objectivo de desenvolver um corpo de conhecimentos na 

área científica e humanística” tendo como finalidade, propiciar a prática de cuidados de 

Enfermagem específicos e universalmente culturais. 

 

GEORGE (1993, p. 286) refere que Leininger definiu também Etnoenfermagem como sendo 

“o estudo de crenças, valores e práticas de cuidado em Enfermagem, tal como percebidas e 

conhecidas cognitivamente por uma determinada cultura, através de sua experiência directa, 

crenças e sistema de valores”. 

 

Leininger desenvolveu a sua teoria acreditando que “a partir das crenças das culturas se 

podem determinar quase todos os cuidados que desejam e necessitam receber da parte dos 

profissionais de saúde” (Leininger citada por MARRINER, 1989, p. 12), definindo-a como 

“um conjunto de conceitos e hipóteses interrelacionados de Enfermagem Transcultural, que 

têm em conta as condutas de cuidados, os valores e as crenças baseadas nas 

necessidades culturais dos indivíduos e dos grupos para proporcionar cuidados de 

Enfermagem eficazes e satisfatórios” em que se considera ainda que se as práticas de 

Enfermagem não reconhecerem os aspectos culturais e as necessidades humanas, essas 

práticas vão traduzir-se em cuidados menos eficazes e com consequências desfavoráveis 

para os beneficiários (MARRINER, 1989, p. 127).       

A teoria dos Cuidados Transculturais foi construída por Leininger a partir da Enfermagem e 

da Antropologia. Através da Enfermagem, tendo como fenómeno central os cuidados 

humanos e a partir da Antropologia, tendo como centro a cultura. Através da cultura e dos 

cuidados reuniu as bases para o desenvolvimento da teoria, tendo como objectivo primordial 

o desenvolvimento do conhecimento transcultural em Enfermagem de modo a possibilitar a 

prestação de cuidados de Enfermagem culturalmente congruentes e sensíveis (LEININGER, 

1997). Segundo esta autora, a teoria dos cuidados transculturais, é a única teoria de 

Enfermagem que se debruça sobre a descoberta e explicação do que é universal (comum 

ou semelhante), e do que é diverso (diferente nas diversas culturas), ao nível da prestação 

de cuidados. 

 

A teoria dos cuidados transculturais analisa os significados, expressões, símbolos, modelos 

e práticas dos cuidados culturais que ajudam os enfermeiros a compreender de um ponto de 

vista cultural a saúde, a doença e as incapacidades de pessoas de culturas diversas ou 

semelhantes (LEININGER, 1997). Considera ainda, que “culturas diferentes percebem, 

conhecem e praticam cuidado de diferentes maneiras, ainda que alguns elementos comuns 
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existam, em relação ao cuidado, em todas as culturas do mundo” (Leininger, 1985 citada por 

GEORGE, 1983, p. 287). 

  

LEININGER (1997, p. 35) formulou três modos de decisão e acção, visando a prestação de 

cuidados culturalmente congruentes: 

1. Preservação/manutenção dos cuidados culturais, através de actividades de 

assistência e facilitação baseados na cultura da pessoa de modo a que mantenha a 

sua saúde e o seu estilo de vida a um nível adequado; 

2. Adaptação/negociação dos cuidados culturais, através de actividades de assistência 

e facilitação, adaptadas, negociadas ou ajustadas à saúde e ao estilo de vida das 

pessoas; 

3. Remodelação/reestruturação dos cuidados culturais, deve visar ajudar a pessoa a 

mudar os seus hábitos de vida para que os novos hábitos surjam significativos para 

ela. 

 

Segundo esta perspectiva, a pessoa é um ser que não pode ser dissociado da sua bagagem 

cultural. As suas expressões e os seus estilos de vida reflectem os seus valores, as crenças 

e as práticas da sua cultura. A pessoa representa o indivíduo, a família e o grupo cultural 

(MARRINER, 1989). 

Para Leininger, a saúde refere-se às crenças, valores, formas de agir que são culturalmente 

conhecidas e utilizadas, a fim de preservar e manter o bem-estar de um indivíduo ou de um 

grupo e de executar as actividades quotidianas. O ambiente, segundo esta teórica, é 

constituído por todos os aspectos contextuais em que o indivíduo e o grupo cultural se 

encontram. Estes aspectos incluem características físicas, ecológicas e sociais como a 

visão que o indivíduo ou grupo cultural têm do mundo (MARRINER, 1989). 

Leininger considera que ser enfermeiro “é prestar cuidados transculturais, tendo como actor 

principal os cuidados ao ser humano, respeitando os valores culturais e os estilos de vida 

das pessoas ” (KÉROUAC, et al., 1994, p. 45) e a Enfermagem é uma profissão que 

“envolve o cuidado cultural coerente, uma vez que as enfermeiras oferecem cuidado a 

povos de várias culturas diferentes” (Leiniger, 1988 citada por GEORGE, 1993, p. 291). 

 

Concluímos este ponto, afirmando que estes modelos de Enfermagem enquanto modelos de 

cuidar valorizam a relação interpessoal e a individualidade da pessoa humana, já que têm 

em consideração as crenças, os valores, a cultura e as expectativas de vida dos doentes, 

clarificando aos enfermeiros as suas intervenções (KÉROUAC et al., 1994).  
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Seguidamente e de forma a apresentar trabalhos desenvolvidos que têm contribuído para o 

desenvolvimento do conhecimento científico, apresentamos alguns estudos realizados no 

âmbito das temáticas abordadas neste trabalho. 

 

 

Estudos realizados sobre “Relação de Ajuda” 

 

Durante a realização deste trabalho vários foram os estudos de investigação encontrados, 

realizados por diversos autores, visando as temáticas em estudo neste trabalho. De forma a 

simplificar a sua análise e compreensão, realizamos uma abordagem de alguns destes 

estudos, dando ênfase àqueles que vão de encontro às hipóteses de investigação por nós 

colocadas e que posteriormente vão ser testadas. 

 

 

BASTO (1992) realizou um estudo acerca da Interacção enfermeira – doente hospitalizado 

em que procurou entender como se processa esta interacção, no que respeita ao tipo de 

comunicação (verbal/ não verbal, terapêutica/ não terapêutica, motivo aparente da 

interacção e respeito pela intimidade do doente) e conhecer os factores que facilitam ou 

dificultam a melhoria da interacção. 

BASTO (1992, p. 6) perante o problema “como melhorar o comportamento profissional das 

enfermeiras, no que respeita à comunicação e respeito pela intimidade do doente?”, realizou 

o estudo em dois momentos e definiu uma intervenção do tipo reeducação e persuasão. 

A metodologia utilizada no primeiro momento foi a “observação directa das interacções 

enfermeira/doente, gravando a comunicação verbal e anotando a comunicação não verbal, o 

respeito pela intimidade do doente e o motivo aparente da interacção” (BASTO, 1992, p. 6). 

Mediante a análise da interacção enfermeira – doente hospitalizado, a autora realizou uma 

intervenção junto das enfermeiras com o objectivo de que estas desenvolvessem a 

capacidade para comunicar com os doentes, utilizando técnicas de comunicação terapêutica 

e a capacidade de respeitar a intimidade do doente. 

Esta intervenção foi composta por sessões realizadas com todo o grupo, orientação 

individual, entrega de textos de apoio e sugestão de leituras. BASTO (1992, p. 8) concluiu 

que após a intervenção os resultados revelaram a não existência de diferença nos 

comportamentos observados, excepto em “toca com a mão” que aumentou e que se pode 

atribuir à intervenção. Também em cada tipo de comunicação se verificou não haver 

melhoria após a intervenção. 

A autora considera que várias explicações são possíveis para esta não mudança de 

comportamento, entre elas destaca que: 
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 As enfermeiras, como grupo, não tinham realmente a intenção de mudar todos os 

comportamentos seleccionados; 

 Os conteúdos e tácticas utilizadas na intervenção podem não ter sido apropriados 

para modificar os comportamentos seleccionados; 

 A intervenção pode não ter sido apropriada para modificar a intenção das 

enfermeiras de melhorar os comportamentos seleccionados; 

 Os instrumentos de medida podem não ter sido suficientemente descriminativos; 

 As enfermeiras podem não ter tido controlo necessário sobre factores como 

informação, capacidades, e dependência de outros; 

 A utilização de um quadro conceptual por parte das enfermeira em que o conceito de 

Enfermagem não inclui a comunicação terapêutica como uma actividade profissional 

e da iniciativa da enfermeira, já que seguem essencialmente o modelo biomédico. 

Sendo portanto provável que uma intervenção de formação em serviço não consiga 

modificar comportamentos não profissionais para comportamentos profissionais. 

 

 

CASTRO (1999) no estudo que realizou sobre “Significado atribuído pelos enfermeiros à 

relação de ajuda à pessoa com doença mental” concluiu que os enfermeiros revelam 

dificuldades em estabelecer “relação de ajuda” com os doentes mentais apesar de 

reconhecerem as suas necessidades e da boa vontade para os ajudar, e que a falta de 

conhecimentos específicos e a inexperiência na área da saúde mental bem como a 

insuficiente utilização das técnicas e atitudes inerentes à “relação de ajuda”, dificultam um 

maior envolvimento do enfermeiro na relação com o doente mental.  

 

 

SANTOS (2000) desenvolveu um estudo onde aborda a relação interpessoal na vertente 

“relação de ajuda”, considerando-a o alicerce onde assentam os cuidados. O estudo foi 

realizado no sentido de dar resposta à seguinte questão de investigação: “A relação de 

ajuda em cuidados de Enfermagem numa UCIC é prática corrente dos enfermeiros que aí 

desenvolvem a sua acção” (SANTOS, 2000, p. 51). A autora utilizou como referencial teórico 

o modelo de “relação de ajuda” em cuidados de Enfermagem de Jacques Chalifour, 

limitando o estudo aos comportamentos e competências do enfermeiro relacionadas com as 

funções de contacto, e tendo como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade dos 

cuidados, através da melhoria da qualidade da “relação de ajuda” dos enfermeiros. 

SANTOS (2000) utilizou uma metodologia qualitativa, considerada pela autora como muito 

adequada à realização deste tipo de estudos, dado que permite evidenciar pormenores. A 

autora após a realização de instrumentos de recolha de dados de opinião (entrevistas 
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exploratórias) efectuou a observação de interacções enfermeiro-doente e procedeu 

posteriormente à análise de conteúdo das entrevistas e à análise de conteúdo da 

observação efectuada. Recorreu ainda à análise dos registos/notas de Enfermagem. 

Após a análise dos dados obtidos pelas abordagens seleccionadas, a investigadora concluiu 

que “a principal preocupação dos enfermeiros da UCIC era responder às necessidades 

biológicas dos doentes e dominar a tecnologia exigida à manutenção das suas vidas”, 

mostrando portanto de forma clara que a “relação de ajuda” em cuidados de Enfermagem 

está fragilizada, não sendo prática corrente dos enfermeiros que trabalham na UCIC. 

 

 

SAPETA (2003) realizou um estudo subordinado ao tema “Formação em Enfermagem sobre 

cuidados paliativos e dor crónica” e formulou como objectivo central conhecer e descrever a 

formação pré graduada em Enfermagem quanto aos temas paliativos e dor crónica, em 

todas as escolas de Enfermagem portuguesas. 

A metodologia adoptada foi mista, com recurso ao paradigma quantitativo e qualitativo. 

A autora supracitada desenvolveu uma pesquisa descritiva de carácter exploratório em que 

procurou realizar um diagnóstico actual sobre uma dimensão muito específica da formação 

em Enfermagem, concretamente no domínio dos cuidados paliativos e da dor crónica. 

SAPETA (2003) determinou como população alvo os professores de todas as escolas de 

Enfermagem portuguesas. Concluiu do estudo efectuado que a formação sobre cuidados 

paliativos e dor crónica acontece na maioria das escolas de Enfermagem inquiridas, embora 

tenha ficado comprovado que essa formação é insuficiente nos conteúdos e na 

profundidade dos mesmos. 

SAPETA (2003) mediante as conclusões a que chegou aponta o que considera como dois 

grandes caminhos e que a seguir enunciamos: 

 Apostar seriamente na formação, entendendo-a como um pilar fundamental para a 

reforma do sistema de saúde;  

 Repensar os curriculum dos cursos de licenciatura em Enfermagem, Medicina, 

Psicologia, Serviço Social, Fisioterapia e outros, através da inclusão de matérias 

sustentadas e ancoradas na realidade social e de saúde e de medidas concretas 

objectivadas nos vectores da mudança requerida. 

Especificamente no âmbito do ensino de Enfermagem, SAPETA (2003, p. 33) considera 

fundamental que “se reconheça a real e emergente necessidade de iniciar/ampliar a 

formação, ao nível pré-graduado, sobre cuidados paliativos, como uma habilidade activa, 

necessária e parte integrante e nobre dos cuidados de Enfermagem”, sugerindo entre outras 

medidas a inclusão de conteúdos relativos aos cuidados paliativos, como sejam a dor 

crónica e o fim de vida, e a realização de práticas e ensino clínico com acompanhamento 
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sistemático de professores e/ou enfermeiros detentores de formação específica em 

cuidados paliativos.  

 

 

SARAIVA (2003) realizou um estudo subordinado ao tema “O processo de comunicação em 

ambiente oncológico. Vivências dos enfermeiros e seus significados” em que procura 

conhecer o modo como se desenvolve e efectiva o processo de comunicação 

enfermeiro/doente em ambiente oncológico. O estudo teve como objectivo caracterizar a 

natureza do fenómeno em causa, descrevendo a dinâmica do processo de comunicação 

partindo da vivência dos enfermeiros no decurso das suas práticas. 

A autora optou por uma investigação qualitativa e de orientação fenomenológica e 

seleccionou como participantes no estudo, os enfermeiros do Centro Regional de Oncologia 

de Coimbra – Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil e do Centro Hospitalar de 

Coimbra. O processo de recolha de informação utilizado foi a entrevista não estruturada. 

SARAIVA (2003, p. 46) constatou “que na teia das relações desenvolvidas em ambiente 

oncológico, os enfermeiros interagem com os doentes através de mensagens verbais e não 

verbais, e procuram dar um sentido particularmente significativo à relação que estabelecem 

com os doentes”. Considerando o processo de comunicação em ambiente oncológico, como 

interactivo, os enfermeiros adoptam atitudes de comunicação e destas consideram que, 

umas são favorecedoras e por conseguinte promovem a comunicação, outras são 

constrangedoras constituindo assim um forte handicap no processo de comunicação com os 

doentes. 

Os doentes portadores de doença crónica e muitas vezes terminal vivenciam sentimentos de 

medo, angústia e solidão, arrastando consigo desequilíbrios profundos e marcantes que se 

reflectem na sua relação com os outros. Na perspectiva dos participantes do estudo, a 

comunicação com os doentes oncológicos constitui-se como uma dimensão essencial na 

relação, uma vez que a comunicação pode funcionar como instrumento terapêutico. 

A relação enfermeiro/doente portador de doença crónica e incurável gera sentimentos 

frequentemente negativos que os enfermeiros muitas vezes silenciam, negam ou reprimem 

para se protegerem. 

A partir da análise das narrativas, SARAIVA (2003) considera que o processo de 

comunicação em ambiente oncológico é um processo interactivo com funções terapêuticas 

uma vez que se efectiva através de atitudes, estratégias e perícias de comunicação, cujas 

implicações podem e devem ter sentido terapêutico. Neste processo torna-se evidente a 

componente (in)formativa de carácter sistémico e alargado, que deve incluir a família, uma 

vez que visa “ajustar” o doente oncológico e a sua família a este novo ciclo de vida, vivido 

na doença, informando-os e formando-os. 
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“Este contínuo de interdependências relacionais é gerador de sentimentos e emoções que 

na perspectiva de alguns participantes conduzem muito frequentemente ao seu desgaste 

físico e emocional” (SARAIVA, 2003, p. 47). 

 

 

VILAÇA (2004) no estudo que realizou e denominou de “Relação de ajuda no âmbito do 

cuidar em Enfermagem”, estabeleceu como objectivos conhecer a opinião dos enfermeiros 

sobre a temática, no sentido de perceber qual o seu significado e importância e saber qual a 

percepção que têm das suas competências ao nível da comunicação. 

O estudo é de natureza descritiva e transversal, de abordagem quantitativa. Como 

instrumento de recolha de dados foi utilizado um questionário elaborado pela autora 

(VILAÇA 2004). 

A amostra foi constituída por vinte enfermeiros prestadores de cuidados de um centro de 

saúde. 

Foram analisados pela autora os seguintes componentes: 

- O valor dado à “relação de ajuda” no âmbito cuidar em Enfermagem; 

- Conhecimento do que é a “relação de ajuda”; 

- Competências do enfermeiro em relação à comunicação no âmbito da “relação de ajuda”; 

- Cuidar de quem cuida; 

- Importância da “relação de ajuda” no âmbito do cuidar em Enfermagem; 

- Ocupação dos tempos livres dos enfermeiros. 

Da análise dos resultados conclui que os enfermeiros em estudo, estão sensibilizados para 

a importância da “relação de ajuda” no âmbito do cuidar em Enfermagem, sendo 

considerada pela maioria dos enfermeiros, como essencial. 

 

 

MELO (2004) realizou um estudo com estudantes de Enfermagem que subordinou ao tema 

“Desenvolvimento de competências relacionais de ajuda: estudo com estudantes de 

Enfermagem”. Este estudo teve como objectivo caracterizar as competências relacionais de 

um grupo de estudantes finalistas do curso superior de Enfermagem e identificar a sua 

relação com variáveis de natureza socio-demográfica, auto-conceito, características do 

professor, modelo reflexivo utilizado no ensino e clima social da escola. 

Foi realizada uma pesquisa do tipo descritivo-exploratório, utilizando o método quantitativo. 

A amostra foi constituída por alunos de Enfermagem do 4º ano do curso de Licenciatura, já 

com ensinos clínicos realizados, num total de cento e quarenta e sete sujeitos. 
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O instrumento de recolha de dados foi aplicado sob a forma de questionário e composto por 

uma ficha de dados pessoais, a Escala de Clima Social da Escola, o Inventário Clínico de 

Auto-Conceito e o Inventário de Competências Relacionais de Ajuda. 

A autora concluiu que a dimensão das competências relacionais de ajuda em que os 

estudantes evidenciaram melhores resultados foi a dimensão competências genéricas, 

concluindo ainda, que as entrevistas realizadas durante o ensino clínico, onde foi feita 

reflexão sobre a “relação de ajuda”, influenciaram o desenvolvimento de competências 

relacionais de ajuda. 

MELO (2004) concluiu poder inferir-se que as variáveis sócio-demográficas (sexo, 

residência durante as aulas e habilitações da mãe), o envolvimento do clima social e a 

impulsividade/actividade (escala auto-conceito) são preditores do desenvolvimento de 

competências genéricas. Apesar disso apenas as habilitações da mãe, impulsividade e 

competências de comunicação assumem significância estatística como preditoras do 

desenvolvimento deste tipo de competências. Relativamente às competências empáticas 

apenas as competências de comunicação e o sexo podem ser preditoras do 

desenvolvimento deste tipo de competências. 

No estudo desenvolvido por MELO (2004), conclui-se ainda que existe relação entre a idade 

e o desenvolvimento de competências de contacto, sendo no entanto, os estudantes mais 

jovens os que desenvolvem melhor este tipo de competências. 

Relativamente às variáveis sexo, a autora concluiu que os estudantes do sexo feminino 

desenvolveram significativamente melhor as competências genéricas, empáticas e de 

comunicação do que os estudantes do sexo masculino. Ao nível das competências de 

contacto não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os sexos. 

As variáveis habilitações académicas dos pais, nota de candidatura ao ensino superior, 

opção de escolha do curso e satisfação com o curso, de modo geral, não influenciaram o 

desenvolvimento de competências relacionais de ajuda. 

MELO (2004) concluiu que os resultados obtidos remetem para a importância da 

necessidade dos processos de formação se basearem na reflexão, destacando a hipótese 

de que as competências relacionais de ajuda estão relacionadas com o auto-conceito. 

 

 

APÓSTOLO et al. (2004), realizaram um estudo interpretativo de cariz fenomenológico com 

o objectivo de descrever as vivências dos familiares de doentes com doença oncológica em 

fase terminal de vida numa unidade de cuidados paliativos. Participaram neste estudo cinco 

pessoas familiares de doentes considerados pelos investigadores como os informantes que 

melhor representavam o fenómeno. Foi utilizada a técnica de amostragem denominada por 

selecção racional. 

54



Competências de Relação de Ajuda no Desempenho dos Cuidados de Enfermagem 

 

Os investigadores utilizaram a entrevista como modo de abordagem, e estas foram 

realizadas na unidade de cuidados paliativos seleccionada por considerarem reunir as 

condições desejáveis. 

Os achados revelaram que os familiares que acompanham doentes oncológicos em fase 

terminal de vida percorrem um caminho partilhado com o doente e profissionais de saúde ao 

longo do qual se centram em si e no outro, valorizando elementos circunstanciais relativos 

ao contexto hospitalar. 

Estes familiares partilham, essencialmente sentimentos e emoções de dor face à 

antecipação de uma perda inevitável, impotência, tristeza, angústia, revolta, vazio e 

incerteza, sofrendo por assistir ao sofrimento do seu familiar doente, à sua degradação 

física e psicológica e consequente cessação da sua função no sistema familiar. 

Os achados revelam ainda que os familiares de doentes com doença oncológica em fase 

terminal de vida consideram que a vida quotidiana sofreu uma profunda modificação pela 

necessidade que sentem de estar perto do seu elemento doente, ou seja, no ambiente 

hospitalar onde tudo fazem para lhe proporcionar uma maior qualidade de vida. As suas 

necessidades próprias assumem importância secundária face às necessidades do familiar 

doente. 

Para alguns familiares são ainda descritos sentimentos de crescimento pessoal, 

considerando que esta experiência proporciona à família uma reflexão sobre o sentido da 

própria vida e sobre a importância do ente querido. 

APÓSTOLO et al. (2004, p. 36), consideram que o estudo realizado “suporta a concepção 

da vivência da doença terminal pela família como um processo balanceado, no qual se 

verifica uma oscilação entre o sentimento de perda e a valorização dos últimos momentos 

junto do doente e da própria vida”. Para estes autores, se existem momentos em que 

predomina a dor, a incerteza face ao momento da morte, a angústia, o desejo de uma morte 

rápida e a culpabilização por esse desejo, o isolamento das actividades sociais e a 

colocação das suas necessidades e projectos para o futuro em segundo plano em favor das 

necessidades do doente, em outros momentos os familiares procuram conformar-se com a 

inevitabilidade da morte, procurando aproveitar ao máximo todos os momentos com o seu 

familiar de modo a perpetuá-los.  

 

 

FALCÃO et al. (2004, p. 45) realizou um estudo no qual procurou “conhecer a satisfação dos 

doentes relativamente à componente relacional com os enfermeiros, assim como a 

satisfação profissional dos enfermeiros, de modo a tomar medidas correctivas, assegurando 

uma melhoria contínua na qualidade”. 
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Foi utilizada uma metodologia descritiva-correlacional, de natureza transversal, recorrendo 

ao método quantitativo. A amostra foi constituída por cento e quarenta doentes e dezasseis 

enfermeiros. O instrumento de recolha de dados aplicado aos doentes foi um questionário 

que abordava duas dimensões da satisfação: “amenidades” e “relação interpessoal”. À 

equipa de Enfermagem foi aplicado um questionário constituído pela Escala de Satisfação 

Geral no Trabalho, de Barton e colaboradores, e pela Escala de Atitudes e Comportamento, 

de Odete Fachada. 

Os autores concluíram que: 

 A média geral de satisfação dos doentes é elevada;  

 A dimensão “relação” foi mais valorizada relativamente à dimensão “amenidades”, o 

que nos dá responsabilidades acrescidas em todo o processo “acolher, cuidar e 

encaminhar”; 

 A média da satisfação da equipa de Enfermagem é elevada;  

 A atitude mais verificada é a predominantemente manipuladora, seguindo-se a 

predominantemente agressiva, não existindo enfermeiros com atitude 

predominantemente assertiva, o que leva a que a equipa tenha de reflectir sobre o 

modelo idealmente pré-concebido. 

 

 

ROCHA (2004) desenvolveu um estudo sobre a “relação de ajuda” em Enfermagem com os 

objectivos de analisar as dimensões da “relação de ajuda” nas práticas dos enfermeiros com 

formação recente, a formação nesta área ao longo do seu curso e a possível relação entre 

esta e as dimensões da “relação de ajuda” demonstradas. 

O estudo engloba uma abordagem qualitativa e uma abordagem dedutiva do tipo descritivo-

correlacional. 

O instrumento de recolha de dados seleccionado é misto e constituído por narrativa, 

caracterização dos colaboradores do estudo e respectiva formação em “relação de ajuda” e 

pelo Inventário de Relações Interpessoais de Barrett Lennard. A amostra é constituída por 

cinquenta e sete enfermeiros dos últimos cursos de Bacharelato em Enfermagem que 

obtiveram o grau de licenciado com o Ano Complementar de Formação em Enfermagem.  

ROCHA (2004), concluiu que: 

 A formação para o desenvolvimento das competências relacionais dos estudantes, 

decorrida no Curso de Licenciatura em Enfermagem, constou de aulas de “comunicação” 

e de “relação de ajuda” sendo na sua grande maioria aulas teóricas concordantes com o 

ensino tradicional. Os métodos pedagógicos activos são mencionados por 50% dos 

inquiridos o que implica que igual percentagem não relembra a existência destes 

métodos de ensino; o debate das situações de “relação de ajuda” também não é 
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mencionado por todos os colaboradores do estudo sendo indicativo de que nem sempre 

estes temas integram a preocupação de estudantes e formadores. A estimulação à auto-

reflexão e ao conhecimento de si parece ter tido um maior relevo mas não foi objecto de 

preocupação em cerca de 20% dos inquiridos; 

 Não existe relação entre a qualidade de “relação de ajuda” e o género dos inquiridos. 

Apesar de existir uma tendência de maiores níveis em quase todas as dimensões de 

“relação de ajuda” no género feminino, o teste t de student indica homogeneidade de 

variâncias;  

 O nível de respeito, compreensão empática, incondicionalidade e congruência 

apresentado pelos inquiridos numa situação relacional de ajuda é bom. Todas as 

dimensões se situam predominantemente no lado positivo da respectiva escala, 

atingindo o nível de respeito o score máximo e as restantes situando-se acima de 30, 

numa probabilidade de variância entre -48 e 48; 

 Não se registam divergências entre os níveis de respeito, compreensão empática, 

incondicionalidade e congruência face a uma segunda situação vivenciada e cotada 

pelos colaboradores do estudo; 

 Embora se notem algumas tendências de dependência ou independência, os testes 

utilizados para relacionar a formação ao longo do curso com as dimensões de “relação 

de ajuda” não permitem inferir qualquer interdependência entre as mesmas; 

 As narrativas de uma situação de “relação de ajuda” vivenciada pelos colaboradores 

são caracterizadas pela quase ausência de descrições relativas à área relacional. 

ROCHA (2004), a título conclusivo, considera que as situações relacionais que foram 

reflectidas e vivenciadas na prática profissional pelos colaboradores com vista ao 

preenchimento do instrumento de recolha de dados, são reveladoras de “relação de ajuda”, 

estando inseridas na mesma um bom nível de respeito, compreensão empática e 

congruência, sendo a intencionalidade a dimensão que revela maior divergência de 

respostas, embora estas também se situam predominantemente no lado positivo da escala 

utilizada. A autora infere que apesar da “relação de ajuda” existir na prática, os enfermeiros 

não têm a capacidade de a descrever e o desenvolvimento das competências relacionais de 

ajuda não tem relação específica com a formação obtida ao longo do Curso de Licenciatura 

em Enfermagem.      

  

 

FERREIRA (2004) desenvolveu um estudo acerca das competências relacionais de ajuda 

dos estudantes de Enfermagem e a sua relação com algumas variáveis como as 

competências sociais e interpessoais, idade, sexo e outras consideradas de relevo pela 

autora. 
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Neste estudo, foi ainda, construído e validado um instrumento destinado a avaliar as 

competências relacionais de ajuda. 

A investigação realizada enquadra-se no domínio exploratório transversal do tipo 

correlacional, em que foram utilizados métodos de análise quantitativos, quer para o estudo 

da validade e fiabilidade do inventário construído, quer para o estudo das competências 

relacionais de ajuda. 

Segundo FERREIRA (2004) o trabalho de campo foi desenvolvido em três tempos distintos 

e interligados. O primeiro, e já anteriormente referido, destinado à construção do Inventário 

de Competências Relacionais de Ajuda, o segundo tempo destinado ao estudo das 

competências relacionais de ajuda dos estudantes do Curso Superior de Enfermagem em 

contexto escolar e o terceiro tempo destinado ao estudo das competências relacionais de 

ajudados estudantes do Curso de Complemento de Formação em Enfermagem, também em 

contexto escolar. 

A amostra foi constituída por estudantes das Escolas Superiores de Enfermagem Públicas 

da zona centro do país. 

Para FERREIRA (2004) os resultados obtidos indicam a existência de uma estrutura 

multidimensional das competências relacionais de ajuda com correlações positivas entre si. 

Ressalta ainda que, as competências relacionais de ajuda diferem em função da experiência 

clínica e em função da percepção que os estudantes de formação inicial possuem acerca 

dos seus conhecimentos sobre “relação de ajuda”. As variáveis idade, sexo, residência, 

expectativas em relação ao curso e opção em que colocou o curso, de um modo geral, não 

influenciaram as competências relacionais de ajuda. 

 

 

Terminado o ponto um do primeiro capítulo, em que foram analisados os contributos do 

conhecimento científico para o desenvolvimento da profissão de Enfermagem, através da 

abordagem à evolução histórica da profissão, aos padrões de conhecimento próprios da 

Enfermagem, às escolas de pensamento em Enfermagem e aos estudos de investigação 

realizados sobre os temas em análise, impõe-se agora a abordagem do segundo ponto 

deste capítulo onde nos centramos especificamente no conceito de “relação de ajuda” 

enquanto tema central e actividade autónoma da profissão de Enfermagem. 
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1.2 – RELAÇÃO DE AJUDA: CONCEPTUALIZAÇÃO 

 

A “relação de ajuda” assume-se hoje como fulcral no domínio da actuação autónoma dos 

enfermeiros, tendo vindo a tornar-se num meio poderoso de intervenção, e num elemento 

decisivo e inquestionável no cuidar em Enfermagem, sendo designada por WATSON (1985) 

como a essência dos cuidados de Enfermagem.  

 

WATSON (1985) relaciona intimamente o processo do cuidar humano (human care) com um 

processo de interacção entre seres humanos, sendo o cuidar humano a dimensão da prática 

profissional. Esta autora, assumindo a “relação de ajuda” como a essência dos cuidados de 

Enfermagem, considera como acessório desses cuidados o conjunto das técnicas, dos 

protocolos, das formas de organização utilizadas pelas enfermeiras, ou seja, aquilo que 

serve de suporte à sua actividade. 

 

Afirmamos actualmente que a “relação de ajuda” faz parte do domínio da actuação 

autónoma dos enfermeiros. Mas o que significa isso? Para se ser autónomo uma das 

condições essenciais passa por tomar consciência dessa autonomia, sendo que actividades 

autónomas são “as acções realizadas pelos enfermeiros, sob sua única e exclusiva iniciativa 

e responsabilidade, de acordo com as respectivas qualificações profissionais, seja na 

prestação de cuidados, na gestão, no ensino, na formação ou na acessoria, com os 

contributos na investigação em Enfermagem” (REPE). Em Enfermagem ser autónomo 

implica por parte do enfermeiro uma prescrição e não uma delegação (presente ao nível das 

actividades interdependentes). A “relação de ajuda” no âmbito do cuidar em Enfermagem 

assume-se como uma actividade autónoma, em que o enfermeiro detentor da capacidade 

de pensar complexo, de integrar e perceber os contextos (NUNES, 2007), avalia cada 

situação e prescreve a técnica de “relação de ajuda”. 

 

O enfermeiro enquanto pessoa que ajuda, deve ser um participante activo da situação/ 

problema, de forma a encontrar um sentido para as dificuldades expressas pelo doente. Tal 

como vem referenciado nos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, definidos 

pela ORDEM DOS ENFERMEIROS (2001, pág.8), “A relação terapêutica promovida no 

âmbito do exercício profissional de Enfermagem caracteriza-se pela parceria estabelecida 

com o cliente, no respeito pelas suas capacidades e a valorização do seu papel. Esta 

relação desenvolve-se e fortalece-se ao longo de um processo dinâmico, que tem por 

objectivo ajudar o cliente a ser produtivo na consecução do seu projecto de saúde (…)”. 
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Quer a pessoa enfermeiro, quer as pessoas doentes (doente, família e comunidades) dos 

cuidados de Enfermagem, possuem quadros de valores, crenças e desejos de natureza 

individual fruto das diferentes condições ambientais em que vivem e se desenvolvem. Assim 

sendo, no estabelecimento de relações terapêuticas, no âmbito do seu exercício 

profissional, o enfermeiro distingue-se pela formação e experiência que lhe permite entender 

e respeitar os outros, num quadro onde procura abster-se de juízos de valor relativamente à 

pessoa cliente dos cuidados de Enfermagem.  

 

No âmbito da relação terapêutica enfermeiro-doente, mediante a situação e o contexto, 

poderá ser necessário a aplicação de técnicas específicas dentro das quais destacamos a 

“relação de ajuda”. Neste tipo de relação o enfermeiro é a pessoa que ajuda e o doente o 

que é ajudado. O enfermeiro interage com o doente no sentido de o ajudar a progredir na 

sua autonomia, considerar a sua existência de um modo mais positivo, permitir a 

modificação do seu estilo de vida, tomar uma decisão importante e encontrar um sentido 

para a vida mesmo quando não há perspectivas de sucesso, como seja uma fase terminal 

de vida (ROGERS, 1983; CHALIFOUR, 1989; TAYLOR, 1992; LAZURE, 1994; PHANEUF, 

1995). 

 

Do ponto de vista histórico, podemos afirmar que a “relação de ajuda” ficará para sempre 

associada a Carl Rogers, psicólogo americano do século XX (1902-1987), que desenvolveu 

uma Abordagem Centrada na Pessoa (PCA – Pearson Centred Approach), assente numa 

filosofia humanista, fenomenológica e existencialista. Esta abordagem influenciou domínios 

tão vastos como a Enfermagem, a Psicologia, a Psicoterapia, a Educação, o Ensino, a 

Gestão de pessoal, o Serviço social e a Filosofia.  

Para LINO (2001, p. 53) a abordagem centrada na pessoa desenvolvida por Rogers traduz-

se “ao nível das relações humanas, numa forma de estar única” em que a atitude relacional 

“nem sempre é adequadamente compreendida, dada a complexidade da natureza da 

própria abordagem, paradoxalmente comparável ao mais simples dos humanos – a criança”. 

Os objectivos da abordagem centrada na pessoa desenvolvida por Rogers são a utilização e 

mobilização dos conhecimentos do doente, a eliminação do sentimento de solidão, a 

libertação do poder de reflexão e a passagem da percepção afectiva confusa para a 

consciência reflectida clara (ROGERS, 1974). Para este autor, o ser humano possui todos 

os recursos necessários para tomar conta de si, evoluir, desenvolver-se e mudar os seus 

hábitos de vida progredindo em relação a um melhor bem-estar, considerando que a relação 

com o outro é primordial e pode funcionar como um instrumento de auto – realização para a 

pessoa cuidada. PHANEUF (2005, p. 323) baseando-se no trabalho de Rogers acrescenta 
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que “é como se o contacto consigo próprio passasse pela intervenção do outro, como se a 

enfermeira ou o grupo de terapia ajudasse a pessoa a descobrir o seu eu autêntico e as 

suas possibilidades”. 

 

Rogers atribui ao ser humano, condições de realização verdadeiramente estimulantes, 

capacidades, potencialidades e características extremamente positivas e justificadas por 

uma tendência inata para o progresso e aperfeiçoamento a que designou por “Tendência 

actualizante” (LINO, 2001). Esta concepção positiva do ser humano, exige, enquanto 

elementos-chave do processo terapêutico, aceitação incondicional, liberdade para ser (sem 

julgamento e sem desvalorização), recusa da censura e não condenação. 

 

O trabalho desenvolvido por Rogers foi extremamente importante pela concepção que fez 

do ser humano. Quer ao nível das implicações dessa concepção, da compreensão 

transcultural, da educação, das relações familiares e laborais e da prática da “relação de 

ajuda” (LINO, 2001), motivo pelo qual o mencionamos neste trabalho. A “relação de ajuda” é 

considerada por ROGERS (1983, p. 43) como um tipo de relação particular que deve 

assentar em princípios como a confiança, a liberdade, o respeito e a utilização das riquezas 

próprias de cada um e define-a como sendo “(…) uma satisfação na qual um dos 

participantes procura promover numa ou noutra parte ou em ambos, uma maior apreciação, 

uma maior expressão e uma utilização mais funcional dos recursos internos latentes do 

indivíduo”. 

 

Depois da sucinta abordagem ao trabalho de Carl Rogers, considerado como tendo sido 

determinante para o desenvolvimento do conceito “relação de ajuda”, referenciamos 

seguidamente outros autores que se têm dedicado ao estudo deste tema e que contribuem 

para a especificação do mesmo. No entanto, e de forma a facilitar a abordagem e 

compreensão da temática, debruçamo-nos de uma forma mais aprofundada no trabalho 

realizado por Margot Phaneuf, por considerarmos ser uma autora contemporânea de 

referência, que ao longo dos trabalhos que tem realizado tem promovido a reflexão e 

colocado em discussão quer a teoria quer situações concretas da prática de cuidados, 

enfatizando sempre a temática e a importância da relação enfermeiro-doente. 

 

Para CHALIFOUR (1989, p. 199) a “relação de ajuda” consiste numa “interacção particular 

entre duas pessoas, o interveniente e o doente, cada um contribuindo pessoalmente para a 

procura e a satisfação de uma necessidade de ajuda apresentada por este último. Isto 
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supõe que o interveniente adopte um modo de ser e de comunicar que esteja de acordo 

com o objectivo que se procura atingir”. 

Em consonância com este autor, CIBANAL (1991, p. 1), afirma que “para além de um 

intercâmbio humano e pessoal entre dois seres humanos, a ideia que fundamenta o 

processo da “relação de ajuda” é a de facilitar o crescimento pessoal e a descoberta de 

recursos ocultos da pessoa em conflito”. 

TAYLOR (1992, p. 70) inclui no seu conceito de “relação de ajuda” capacidades/atitudes 

consideradas importantes para que a relação seja terapêutica. Este autor considera que se 

as interacções da enfermeira com o doente reflectirem aceitação e consistência de 

respostas, então serão terapêuticas e oferecerão experiências correctivas às outras 

experiências interpessoais anteriores.  

LAZURE (1994, p. 14) por seu lado considera que quando o enfermeiro estabelece uma 

“relação de ajuda” com o doente “necessita ter profunda consciência do contacto com 

aquele que ela incita a prosseguir no crescimento pessoal e na busca de soluções, devido 

ao seu alto nível de empenhamento, e respeitando permanentemente o carácter único da 

sua personalidade”. 

Para PHANEUF (2005, p. 324), a “relação de ajuda” é considerada particularmente 

significativa dado que a pessoa que ajuda está completamente voltada para o outro, para a 

sua situação e para o seu sofrimento, definindo-a como “uma troca tanto verbal como não 

verbal que ultrapassa a superficialidade e que favorece a criação do clima de compreensão 

e o fornecimento do apoio de que a pessoa tem necessidade no decurso de uma prova”. A 

pessoa que ajuda tem sempre como objectivo promover no outro o crescimento pessoal, o 

desenvolvimento, a maturidade, um melhor funcionamento e uma maior capacidade de 

enfrentar as mudanças que ocorrem na vida. 

 

O termo relação significa encontro de duas pessoas e para que esta relação se estabeleça 

existem condições fundamentais que devem ser respeitadas (PHANEUF, 2005). Para esta 

autora um dos pressupostos iniciais passa pela não desvalorização do doente por parte do 

enfermeiro, desvalorização esta provocada pela perda de poder que traz a doença. O 

doente deve ser considerado pelo enfermeiro como um parceiro no processo de cuidados, já 

que sem a sua colaboração, o trabalho do enfermeiro pode perder todo o sentido e, em 

consonância com o trabalho de Peplau, o doente independentemente do seu estado “é um 

parceiro no processo de cuidados: nós prestamo-los, ele recebe-os e colabora neles, 

segundo as suas possibilidades” (PHANEUF, 2005, p. 322). 
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Para PHANEUF (2005) existe uma questão importante que tem que ser clarificada e que 

justifica a intencionalidade de tornar um encontro terapêutico. A enfermeira nem sempre 

está em contexto de “relação de ajuda”. Responder com benevolência, querer ser útil, 

colocar o doente à vontade, ser simpática, são acções que por mais úteis e necessárias que 

sejam, apenas respondem a imperativos habituais de cuidados, nenhuma destas acções 

responde ao apelo de ajuda feito em situações emocionalmente carregadas de sofrimento 

ou de indecisão. Atribuir aos cuidados um carácter humanista, utilizando a escuta e a 

compreensão não significa utilizar “relação de ajuda” sendo importante perceber que “a 

concentração, a interioridade e a empatia que este encontro particular exige são estados 

que não podem ser mantidos a longo termo” (PHANEUF, 2005, p. 324), não se podendo 

esperar que o enfermeiro utilize a técnica de “relação de ajuda”  em qualquer momento ou 

situação. 

Para evitar este tipo de confusão importa ainda distinguir o conceito de “cuidados” do 

conceito de “relação de ajuda”, considerando esta autora que “o que torna a distinção difícil 

em cuidados de Enfermagem, é que cuidados físicos ou a satisfação de certas 

necessidades de base podem ser preliminares ou complementares ao estabelecimento de 

uma relação de ajuda” (PHANEUF, 2005, p. 326). As acções que visam apenas o bem-estar 

físico não podem ser confundidas com “relação de ajuda”, no entanto, podem tornar-se 

nesse tipo de relação se forem seguidos de uma intervenção que vise o reconforto afectivo, 

a satisfação das suas necessidades ou a resolução de um problema existencial (PHANEUF, 

2005). 

Através do estabelecimento de “relação de ajuda” pretendemos alcançar vários objectivos, 

que dependem sempre das situações vividas pelos doentes. PHANEUF (1995), LAZURE 

(1994), CHALIFOUR (1989) e ROGERS (1983) descrevem os objectivos da “relação de 

ajuda” de forma diferente, no entanto, essas ideias sistematizadas têm como finalidade 

ajudar as pessoas de quem se cuida a: 

 Aumentar a sua auto-estima e o sentimento de segurança; 

 Diminuir a sua ansiedade ao mínimo; 

 Visualizar os problemas claramente e ajudar a tomar atitudes positivas face a 

esses problemas e dificuldades; 

 Comunicar sentimentos, emoções, opiniões e experiências; 

 A enfrentar os problemas actuais encarando-se como interveniente activo; 

 Estabelecer capacidades de comunicação, contactos sociais, relacionar-se com 

os outros; 

 Encontrar um sentido para a vida e identificar motivações que ajudem a vivê-la 

com coragem e a torná-la numa experiência positiva; 
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 Possibilitar que o doente formule pontos de vista alternativos. 

 

A “relação de ajuda” visa dar ao doente a possibilidade de identificar, sentir, saber escolher 

e decidir se deve mudar. Tal como refere PHANEUF (1995, p. 5), “(…) ajuda, não significa 

oferecer à pessoa soluções prontas, mas significa orientá-la e facilitar-lhe a descoberta dos 

seus recursos e assisti-la na sua evolução ou no seu progresso através das diferentes fases 

do processo de resolução do problema”. 

 

Existem vários autores que classificam as fases da “relação de ajuda”. Constatamos que 

utilizam designações diferentes mas que o seu conteúdo é semelhante, como tal, optamos 

também por descrever mais sucintamente as fases identificadas por Phaneuf, por 

considerarmos que esta engloba as ideias dos restantes autores a seguir referidos. 

 

Segundo PEPLAU (1990), e como referido aquando da abordagem da sua teoria, existem 

quatro fases na “relação de ajuda” designadas por orientação, identificação, exploração e 

resolução. Por outro lado, para TAYLOR (1992), existem apenas três fases no 

relacionamento enfermeiro/doente. São elas a orientação ou período de conhecimento, o 

manejo ou fase operacional e o términus ou conclusão. 

PHANEUF (1995) considera também a existência de três fases, que denomina por fase de 

preparação da pessoa que ajuda, fase de exploração da relação e fase de fim da relação e 

que são descritas da seguinte forma: 

FASE I - Preparação da pessoa que ajuda - É a fase de colheita de dados, da exploração da 

relação. Será a fase inicial ou de orientação em que o enfermeiro e o doente, através duma 

comunicação terapêutica sentem a necessidade de um conhecimento mútuo para que haja 

um clima de confiança. Esta fase inicia-se com um primeiro contacto entre duas pessoas 

com papéis diferentes. 

FASE II - Exploração da relação - É a fase intermédia onde já existe um conhecimento 

mútuo, uma clarificação das necessidades, em que o enfermeiro faz uma descrição ao 

doente do seu papel e do objectivo desta relação. As acções de Enfermagem devem ser 

personalizadas para que o doente acredite na competência e responsabilidade do 

enfermeiro. 

À medida que decorre esta relação consegue-se estabelecer prioridades de modo a superar 

as necessidades afectadas. Considerada uma fase ascendente da relação, em que 
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progressivamente o doente se torna mais positivo para encarar a realidade, mais autónomo 

e mais confiante em si mesmo. 

FASE III - Fim de relação - Esta é a fase terminal ou termo da relação, isto é, quando as 

necessidades foram satisfeitas e os objectivos que se traçaram inicialmente foram atingidos. 

O doente integrou-se na situação que está a viver ou superou a necessidade afectada. 

O fim da relação deverá ser preparada cuidadosamente de modo a que tanto o enfermeiro 

como o doente não sintam uma sensação de perda sendo ainda importante que  os 

elementos envolvidos possam fazer uma avaliação da relação para que esta termine com 

sucesso. 

 

PHANEUF (2005) considera que é complexo explorar a “relação de ajuda”, e que para isso 

possa acontecer têm que estar presentes algumas condições prévias. A primeira condição 

considerada fundamental para implementar a técnica da “relação de ajuda” passa pelo 

desenvolvimento de um conhecimento de si próprio enquanto pessoa e enquanto 

profissional de forma a ser capaz de fazer uma utilização terapêutica de si mesmo. As 

outras condições podem ser relativas às atitudes da pessoa que ajuda (presença e vontade 

de não julgar), relativas à relação a implantar (não directividade da entrevista e centração na 

pessoa a ajudar) ou relativas aos elementos do conteúdo desta relação (escuta e 

consideração positiva). De forma a clarificar estes aspectos abordamos seguidamente estas 

condições. 

Presença 

Em Enfermagem este termo significa mais do que “estar lá”, significa que o enfermeiro é 

capaz de desenvolver capacidades que o tornam elemento fundamental da relação 

enfermeiro-doente. 

Não se pretende que a presença seja um estado estático, passivo, mas sim um processo 

dinâmico do qual emana uma atitude de alerta e de interesse para com o doente. “A 

presença simboliza ao mesmo tempo a força que suscita a confiança e que tranquiliza, e a 

doçura que supõe uma abordagem humana e benevolente” (PHANEUF, 2005, p. 329). 

Considera-se ainda que a presença significa estabelecer um estado de proximidade física e 

de disponibilidade afectiva que permite à pessoa que ajuda focalizar a sua atenção nas 

necessidades da pessoa a ajudar. 

Vontade de não Julgar 

A vontade de não julgar “trata-se da qualidade da escuta, própria da relação de ajuda que 

conduz a enfermeira a deixar-se penetrar, sem preconceito nem reserva, pelo que exprime a 
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pessoa ajudada pelo seu comportamento verbal e não verbal, sem estimar o valor das suas 

palavras e dos seus comportamentos” (PHANEUF, 2005, p. 330). 

Em “relação de ajuda”, a escuta pressupõe sempre ausência de julgamento. Escutar sem 

fazer juízo de valor, sem crítica nem avaliação, sendo capaz de levar a pessoa a realizar 

essa avaliação e julgamento por si próprio. Julgar implica não ser capaz de aceitar. 

Não directividade da entrevista 

A enfermeira reconhecendo as potencialidades da pessoa ajudada, utilizando as suas 

capacidades de escuta e vontade de não julgar, estabelece uma “relação de ajuda” 

colocando-se no mesmo patamar, não ditando a conduta do outro. “Trata-se da qualidade 

da relação de ajuda que se traduz pela vontade da pessoa que ajuda de não usar 

autoridade ou poder sobre a pessoa ajudada (…) apoia-se na aceitação incondicional da 

pessoa e no respeito pela sua autonomia” (PHANEUF, 2005, p. 331). 

Centração na pessoa a ajudar 

A centração na pessoa a ajudar assume-se também como condição prévia ao 

estabelecimento de “relação de ajuda”, considerando PHANEUF (2005, p. 331) que significa 

que a enfermeira ao longo da entrevista de ajuda se preocupa “com a pessoa por ela 

mesma, com as suas reacções ao seu problema de saúde, com a sua dificuldade e com a 

sua maneira de se lhe adaptar, com os seus sentimentos e com os seus medos mais do que 

com a sua doença ou com os seus problemas existenciais”. 

Para o enfermeiro o que se apresenta como prioritário numa situação de ajuda é a pessoa 

que necessita de ajuda, independentemente da sua forma de reagir e de responder à 

doença, devendo ser a relação a adaptar-se às particularidades que daí decorrem.  

Escuta 

Esta é uma capacidade fundamental da “relação de ajuda”. Sendo o escutar um acto 

voluntário, o enfermeiro deve mostrar disponibilidade e vontade para escutar através da 

comunicação verbal e não verbal. O doente numa situação de doença grave fica mais 

vulnerável e necessita de se sentir importante para os outros, precisa de atenção e que o 

escutem.  

PHANEUF (2005, p. 333) considera que a escuta implica um estado de disponibilidade 

intelectual e afectiva da enfermeira sendo “a oferenda, a partilha de um momento da sua 

vida com a pessoa ajudada (…). Todo o corpo da pessoa que ajuda está na expectativa do 

que o doente revela para captar as emoções e os não ditos”. 
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Consideração Positiva 

A forma como consideramos uma pessoa é determinante nas suas reacções, na sua auto-

imagem e na sua capacidade de evoluir. A pessoa a ajudar revela-se normalmente sensível 

à opinião e consideração da enfermeira. Definida como um “sentimento de respeito e de 

confiança que a pessoa que ajuda manifesta à pessoa ajudada a fim de a levar a perceber 

todo o seu valor e dignidade” (PHANEUF, 2005, p. 334). 

 

 

Após análise dos conceitos consideradas por PHANEUF (2005) como condições prévias ao 

estabelecimento de “relação de ajuda”, descrevemos ainda segundo esta autora, a empatia, 

o respeito e a aceitação como principais atitudes e habilidades próprias da “relação de 

ajuda” e que devem ser apreendidas e desenvolvidas pelos enfermeiros de modo a serem 

capazes de estabelecer uma relação que tenha contornos terapêuticos. PHANEUF (2005) 

considera ainda, que estas atitudes e habilidades exigem que a enfermeira lhes compreenda 

o sentido e que faça seus, os valores que lhe estão subjacentes. 

Empatia  

Em “relação de ajuda” esta será uma das mais importantes atitudes/habilidades a 

desenvolver por parte do enfermeiro e TAYLOR (1992, p. 43) define-a como sendo “a 

capacidade em reconhecer, até certo ponto compartilhar, as emoções e os estados da 

mente de outra pessoa e compreender o significado e a importância do comportamento 

dessa pessoa”. 

Para PHANEUF (1995, p. 18), o estado de empatia pressupõe que exista uma 

“compreensão profunda, realizada pela aptidão da enfermeira em entrar no universo de 

outrem, para o compreender como se ele se colocasse no seu lugar, afim de apreender o 

que este vive, como vive e de lhe comunicar esta compreensão, afim de lhe levar reconforto 

e apoio e de estimular, assim, a sua energia interior para o ajudar a evoluir”. 

O enfermeiro deve ter a capacidade de se colocar no lugar do doente, compreendê-lo e 

transmitir-lhe essa compreensão. A capacidade empática não cura, mas ajuda o doente a 

exprimir o seu problema, encoraja-o a ultrapassar uma situação difícil, levando-o a um 

crescimento e reconhecimento das suas limitações. 

Respeito 

O respeito é outra das atitudes/habilidades que o enfermeiro tem que desenvolver para 

estabelecer uma relação terapêutica. Ao demonstrar uma atitude de respeito, o enfermeiro 

reconhece o doente como um ser único capaz de tomar as suas próprias decisões, e tendo 
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a capacidade de mudar os aspectos que lhe provocam insatisfação. Respeitar implica 

aceitar cada um como ser único, sem avaliação nem julgamento. 

Na perspectiva de LAZURE (1994, p. 51), “respeitar um ser humano é acreditar 

profundamente que ele é único, e que devido a essa unicidade só ele possui todo o 

potencial específico para aprender a viver da forma que lhe é mais satisfatória”. 

Na perspectiva holística e humanista, o respeito é uma dimensão sem a qual não é possível 

estabelecer uma relação terapêutica, na medida em que não é tarefa fácil compreender as 

necessidades do doente, tornando-se estas tanto mais difíceis de interpretar quanto maior é 

a associação com os sentimentos das suas vivências. 

Ao estabelecer “relação de ajuda” os enfermeiros envolvem o doente na planificação de 

cuidados, não negligenciando informação, nem tomando decisões sem o consultar, 

ajudando-o a atingir os seus objectivos pessoais. Não realizando julgamentos ou juízos de 

valor, nem negando ou minimizando a importância daquilo que o doente está a vivenciar. O 

respeito é uma atitude que se manifesta pela confiança nos recursos do próprio doente. 

Aceitação 

A aceitação enquanto atitude/habilidade necessária ao desenvolvimento da “relação de 

ajuda” implica ao enfermeiro ser capaz de se libertar das avaliações e dos juízos de valor. 

ROGERS (1985) alarga o conceito e considera que a aceitação deve ser incondicional e 

tratando-se de um sentimento de abertura à experiência do outro, ao seu sofrimento e à sua 

maneira de ser sem exigências de mudança, constituindo uma das primeiras condições para 

o estabelecimento de uma “relação de ajuda”. 

 

Enfatizando estas três atitudes/habilidades próprias da “relação de ajuda”, PHANEUF (2005) 

considera ainda que existem ainda outras habilidades que são consideradas como sendo 

fundamentais no desenvolvimento deste tipo de relação. São elas a autenticidade, a 

congruência, a confrontação, o imediatismo, a revelação de si, o humor e a comunicação de 

esperança. 

 

Com uma abordagem diferente, mas semelhante no conteúdo, surge o trabalho 

desenvolvido por FERREIRA, TAVARES e DUARTE (2006) que se basearam em autores 

como Carkhuff, Rogers, Chalifour, Egan e Lazure, e definiram que para estabelecer “relação 

de ajuda” os enfermeiros devem desenvolver competências relacionais de ajuda. Estes 

autores definiram que as competências relacionais de ajuda são compostas pelas 
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dimensões: competências genéricas, competências de contacto, competências de 

comunicação e competência empática. 

Quanto às competências genéricas referem-se aos conhecimentos (conhecimentos de si e 

conhecimentos profissionais) que têm que ser mobilizados no contexto da “relação de 

ajuda”. O saber é percebido como a capacidade científica de atender as necessidades em 

cuidados de Enfermagem específicos a cada pessoa.  

As competências de comunicação e de contacto têm que ver com o modo como o 

enfermeiro coloca, comunica e toca no utilizador dos cuidados de saúde influenciando o 

conteúdo das trocas entre ambos e referindo-se ao olhar, toque, distâncias, escuta e meios 

de comunicação. 

Para FERREIRA, TAVARES e DUARTE (2006), outra das competências essenciais para o 

estabelecimento de “relação de ajuda” é a competência empática que se traduz na atitude 

pela qual o enfermeiro reconhece o utilizador dos cuidados de saúde como único, 

compreende o seu ponto de vista e aceita o seu mundo (compreensão empática, respeito 

caloroso, autenticidade e especificidade). 

 

Depois de analisado o conceito de “relação de ajuda”, enfatizando o trabalho desenvolvido 

neste âmbito por Margot Phaneuf e de ter abordado os objectivos deste tipo de relação, as 

várias fases que a compõem, as condições prévias e as atitudes/habilidades a desenvolver 

pelos enfermeiros na sua implementação entramos no capítulo dois designado por 

“Competências Relacionais de Ajuda” em que especificaremos as competências 

necessárias para colocar em prática o conceito central anteriormente analisado.  
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CAPÍTULO 2 – COMPETÊNCIAS RELACIONAIS DE AJUDA 

 

Como constatamos pela abordagem do primeiro capítulo deste trabalho, a profissão de 

Enfermagem tem sido marcada por inúmeras mudanças nos últimos anos, e deparamo-nos 

actualmente com uma profissão que tem desenvolvido inúmeros esforços para passar da 

tecnicidade centrada na doença para uma corrente de valorização da relação entre quem 

presta e quem recebe cuidados. Considera-se imperativo que os enfermeiros sejam capazes 

de conhecer melhor a pessoa cuidada e que consigam estabelecer “relação de ajuda” a 

nível individual e familiar, precisando para isso, de desenvolver competências específicas. 

As competências referindo-se a um conjunto de saberes que permitem ao enfermeiro 

desenvolver acção assumem papel determinante, nomeadamente, ao nível da área 

relacional de ajuda. 

Autores como KÉROUAC et al. (1994) apoiam esta visão e consideram que, o trabalho 

desenvolvido pelos enfermeiros é marcado pela polivalência, a flexibilidade e a 

multidisciplinaridade, estando também cheio de paradoxos, atendendo a que, “pede-se que 

desenvolvam um espírito analítico e cultivem a globalidade. Exigem-se competências 

técnicas de alto nível mas procurando o calor humano e a simplicidade do contacto. Deseja-

se uma enfermeira que possa combinar as propriedades da excelência na técnica e a 

excelência no tacto”.  

Evidencia-se a necessidade de cuidados mais relacionados com a área afectiva e relacional, 

devendo os enfermeiros ser capazes de desenvolver o seu saber ser de forma a aumentar 

as suas competências relacionais de ajuda, considerando-se que estas assentam nas 

características e nas capacidades pessoais para estabelecer e manter relações afectivas 

que exprimam afectos, permitindo ao sujeito relacionar-se bem consigo próprio, com o meio 

ambiente e com os outros.  

Esta tem sido uma temática amplamente estudada e podemos hoje considerar que a busca 

da especificidade da profissão de Enfermagem sempre atravessou duas vertentes 

essenciais: uma relacionada com a necessidade de um conhecimento e saber técnico e 

científico próprios, e a outra relacionada com a exigência de competências relacionais, tidas 
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como essenciais – uma atitude de ajuda e, se necessário, substituição do doente 

(HENDERSON, 1969). 

Concordamos com FERREIRA, TAVARES e DUARTE (2006, p. 53) quando afirmam que 

“da mesma forma que procuramos conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento de 

técnicas de Enfermagem para os cuidados físicos, também se deve ter a mesma 

preocupação em relação às habilidades designadas por comportamentos e competências 

ligados às funções de contacto”, referindo-se ao toque, ao olhar, às distâncias, às posições 

físicas, ao tempo, à escuta e aos meios de comunicação. O desenvolvimento destas 

competências é fundamental no exercício da Enfermagem e mais especificamente na área 

da “relação de ajuda”. 

 

Abordamos no primeiro ponto deste capítulo o significado e importância da acção centrada 

em competências de âmbito geral e enquanto impulsionador da qualidade dos cuidados de 

Enfermagem. No segundo ponto realizamos a análise às competências relacionais de ajuda 

no contexto da prática de cuidados, considerando o quadro geral de competências 

necessárias para a prática e baseando-nos em estudos realizados por diversos autores 

(FERREIRA, 2004; DIAS, 2006). No terceiro ponto deste capítulo abordamos de uma forma 

mais específica e direccionada as competências relacionais de ajuda e sua importância no 

contexto do cuidado ao doente em fim de vida e seguindo a filosofia orientadora dos 

cuidados paliativos. 

 

 

 

2.1 – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA DA ACÇÃO CENTRADA EM COMPETÊNCIAS  

 

Tal como evidenciámos no primeiro capítulo deste trabalho foi com Florence Nightingale que 

se fixou o “aparecimento formal da Enfermagem Moderna”, em que as enfermeiras são 

preparadas para tratar dos doentes e não das doenças, distinguindo-se a prática de 

Enfermagem da prática médica. As enfermeiras deviam intervir no ambiente que rodeia o 

doente de forma a promover a sua recuperação e cura, definindo-se assim o campo de 

competências dos cuidados de Enfermagem (NUNES, 2003, p. 19). Também COLLIÈRE 

(1989, p. 287) salienta que Florence Nightingale a partir destes pressupostos definiu o 

campo de competências dos cuidados de Enfermagem, tanto no domicílio como no hospital, 

considerando que “o campo de competências da Enfermagem, isto é, o domínio dos 

cuidados de Enfermagem, se situa verdadeiramente na encruzilhada de um tríptico que tem 
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como ponto de impacto o que diz respeito à pessoa, o que diz respeito à sua limitação ou à 

sua doença, o que diz respeito aos que a cercam e ao seu meio”. 

Analisando o conceito de competência no seu sentido mais amplo, e da análise dos vários 

autores consultados fica a noção que é um conceito bastante abrangente, tendo vindo a ser 

amplamente estudado continuando, no entanto, a ser muitas vezes utilizado de forma 

ambígua e para designar termos como sejam a competência profissional, os conhecimentos, 

as aptidões, as capacidades, as atitudes ou como equivalente a saber-fazer ou tarefa. É 

considerado pela comunidade científica, que este conceito ainda se encontra em fase de 

construção, não tendo ainda estabilizado em termos da sua definição e das dimensões 

envolvidas (DIAS, 2006, p. 27).  

 

GILBERT e PARLIER (1992, p. 14) descrevem competência como sendo “um conjunto de 

conhecimento, capacidades de acção e comportamentos estruturados em função de uma 

finalidade e num tipo de situação dada”. Pela definição apresentada por estes autores, 

depreendemos que a competência apenas tem sentido em relação com a acção, sendo 

indissociável da actividade pela qual se manifesta. É referente a uma determinada situação, 

permitindo ao indivíduo adaptar-se às condições evolutivas da situação, combinando de 

forma dinâmica os diferentes elementos que a constituem (saber, saber-fazer e saber-ser) 

para responder a cada situação específica. 

 

Para autores como PIRES (1994), MÉGRE (1998) e BELLIER (2001), a competência é um 

conhecimento reconhecido, aprofundado, que confere ao indivíduo que a possui o direito de 

julgar ou decidir sobre determinado assunto, numa aproximação conceptual. É considerado 

um conjunto de saberes indissociavelmente ligados à formação inicial de base e à 

experiência adquirida ao longo da vida de forma empírica não sistematizada e que se 

manifesta em situações específicas de trabalho. 

 

Consideramos competência como um conjunto integrado e estruturado de saberes, saberes-

fazer, saberes-ser e saberes-transformar-se a que o individuo terá que recorrer e mobilizar, 

para a resolução competente das várias tarefas com que é confrontado ao longo da vida, 

assumindo uma consciência crítica das suas potencialidades e recursos, bem como dos 

constrangimentos psico-sociais em que se contextualiza, de forma a realizar projectos 

viáveis nas varias dimensões da sua existência (LE BOTERF, 2000; MÉGRE, 1998; DIAS, 

2006). 

 

A experiência tem vindo a demonstrar que as pessoas que possuem os conhecimentos e 

dominam as técnicas, muitas vezes não os sabem utilizar devidamente, em determinado 
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contexto laboral ou não têm reunido as condições de exercício da competência (LE 

BOTERF, 2000). Para este autor a operacionalização das competências é resultante das 

qualidades pessoais, da experiência, da formação e das condições nas quais ele se 

encontra em situação de trabalho (figura 2).  

 

Figura 2 -  Condições de Operacionalização de competências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de LE BOTERF, G. – Desenvolvendo a competência dos profissionais. 

3ª ed. Porto Alegre: Artemed Editora, 2000. ISBN 2-7081-2445-5. 

 

 

Em concordância com o trabalho de LE BOTERF (2000), MÉGRE (1998) considera que 

para que haja competências é necessário que o indivíduo seja capaz de utilizar as 

capacidades ou conhecimentos, de forma pertinente e na hora certa.  

Numa situação de trabalho, a competência evidencia-se nas acções, é relativa a uma 

situação específica, ou seja, é uma “competência de situação” que existe previamente de 

forma autónoma, o que nos permite afirmar que competência não é apenas um estado de 

conhecimento possuído, é um processo, uma realidade dinâmica, na combinação que faz 

dos diferentes elementos que a constituem (saberes, saberes-fazer práticos, saberes-ser, 

raciocínios) para responder às necessidades de se integrar nas situações, (PIRES, 1994; 

MÉGRE, 1998; LE BOTERF, 2000; BELLIER, 2001). 

 

No artigo 78º do Código Deontológico do Enfermeiro (alínea e), que representa os princípios 

gerais, os valores e os princípios orientadores do exercício da profissão, constatamos que 

um dos valores universais a considerar é a competência e o aperfeiçoamento profissional. 
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      (conhecimentos, experiência, aptidões) 
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Procedimentos, gestão dos recursos humanos… 
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Neste sentido, a Ordem dos Enfermeiros, enquanto organismo regulador da profissão, tem 

vindo a desenvolver um conjunto de actividades específicas com vista à melhoria da 

qualidade dos cuidados de Enfermagem, destacando-se o Enquadramento Conceptual para 

a Prática dos Cuidados e, mais recentemente, a definição das Competências do Enfermeiro 

de Cuidados Gerais. A definição aprovada por este organismo considera que “a 

competência do enfermeiro de cuidados gerais refere um nível de desempenho profissional 

demonstrador de uma aplicação efectiva do conhecimento e das capacidades, incluindo 

ajuizar” (ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2003, p. 16). 

 

Sendo a competência um valor a respeitar na relação profissional é também um desafio e 

uma exigência ética face ao modo de revelar o profissionalismo. Para FIGUEIRA (2004, p. 

20) a competência terá de ser para os enfermeiros “um comportamento, a relação da sua 

conduta, a orientação dos seus gestos quotidianos e o funcionamento de um desempenho 

ético”, apresentando-se “como uma construção formal de procedimentos, de objectivações 

presentes no seio de esquemas de acção, ou seja, de capacidades em seleccionar, 

confederar e aplicar os conhecimentos, as habilidades e os comportamentos a uma 

situação” (FERREIRA, 2004, p.105). Esta autora considera ainda, que a competência não 

pré-existe, sendo sempre uma competência de situação (doente/enfermeiro/ambiente), 

surgindo como uma capacidade de mobilizar e integrar os múltiplos saberes de forma a 

realizar as actividades. 

 

Outra das autoras que se tem dedicado ao estudo das competências em Enfermagem tem 

sido DIAS (2006) que considera que, em Enfermagem, este conceito deve ser claramente 

definido e afirma que competência é um conjunto de características individuais e 

conhecimentos gerais e especializados que permitem ao enfermeiro realizar 

autonomamente uma vasta gama de actividades, designadas por cuidados de Enfermagem 

nos domínios preventivo, curativo, reabilitação e/ou reinserção do doente na família e na 

comunidade. Para esta autora, as características individuais são as potencialidades, 

habilidades, capacidades de acção, aptidões, atitudes, traços de personalidade e 

comportamentos estruturados. A avaliação destas competências pode ser feita através da 

observação da qualidade da execução das técnicas e procedimentos que caracterizam a 

profissão. 

 

A aquisição de competências em Enfermagem, envolve a articulação de vários processos, 

entre eles a formação inicial e contínua de competências, através da conjugação dos 

saberes formais, do saber-fazer e da experiência, do processo de construção e evolução do 
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enfermeiro e por fim do reconhecimento das competências, por parte dos pares e da 

comunidade científica (DIAS, 2006). 

 

De salientar que, embora os conhecimentos estejam integrados às competências, não 

devem ser confundidos. É importante diferenciá-los, articulando-os nos 2 momentos que, 

dialecticamente, se relacionam no conceito de praxis: a teoria e a acção. Possuir saber 

teórico, ainda que fundamental, não é suficiente para produzir transformaçõs na realidade: é 

preciso que ele se transforme em acção, pois só assim se poderá ter acção centrada em 

competências. PHANEUF (2005) também acentua esta ideia, e considera que competência 

é um saber que leva á acção, um saber articulado em função de uma finalidade, e que além 

de aprendido deve ser reproduzido e aplicado na prática diária. 

 

Dos estudos e trabalhos realizados pelos autores anteriormente referenciados e 

considerando que os seus trabalhos se encontram em consonância na maior parte dos 

casos, divergindo em poucos aspectos, consideramos competência profissional a 

combinação de conhecimentos, de saber-fazer, experiências e comportamentos, exercidos 

num contexto preciso. Estando ainda dependentes das aptidões e características pessoais 

que contribuem para se atingir um desempenho de nível elevado.  

 

Após a abordagem anterior, parece-nos evidente que toda a literatura aponta para a 

importância da acção centrada em competências como forma de contributo para a 

excelência do exercício profissional. Tentando particularizar um pouco mais esta 

importância, abordamos seguidamente as competências relacionais de ajuda no contexto 

específico da prática profissional. De referir que neste ponto serão abordadas as 

competências relacionais de ajuda considerando e descrevendo o quadro geral de 

competências necessárias para a prática, segundo autoras como FERREIRA (2004) e DIAS 

(2006).  

 

 

 

2.2 – COMPETÊNCIAS RELACIONAIS DE AJUDA NO CONTEXTO DA PRÁTICA  

 

Identificando a Enfermagem como uma profissão centrada no cuidar e na relação, em que a 

pessoa é vista como um todo inserida numa família, grupos e sociedade, espera-se que os 

enfermeiros desenvolvam competências de ordem técnica, científica e prática, mas também 

de ordem relacional, humana e ética. Neste sentido, apresentamos seguidamente algumas 

das tipologias de competências mais utilizadas e consideradas pelos autores referenciados 
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como necessárias para a prática de cuidados. As competências relacionais de ajuda 

merecem destaque por assumirem relevo neste trabalho. 

 

LE BOTERF (1998), refere que os saberes-fazer relacionais, conhecidos como os “know 

whow”, designam as capacidades úteis para se saber comportar ou conduzir em contexto 

profissional, tendo como finalidade saber trabalhar em grupo. Estes saberes descrevem-se 

em termos de ”ser capaz de” realizar diversas actividades em contexto do percurso 

profissional. Segundo o mesmo autor os saberes–fazer relacionais podem ser apresentados 

na literatura com designações diversas: competências comportamentais, competências de 

terceira geração, saber-ser. A imprecisão aumenta ainda mais, quando em determinados 

contextos se lhe atribuem outros sentidos como: capacidades, atitudes, qualidades pessoais 

ou éticas, sentido de responsabilidade, ter personalidade.  

Apesar destas indecisões, LE BOTERF (1998) caracterizou-os como saberes-fazer 

relacionais, conceptualizando-os como o conjunto das capacidades que permitem uma 

cooperação eficaz com os outros, capacidade de escrita, negociação, trabalho em grupo e 

comunicação. Para este autor, as capacidades relacionais contribuem para a socialização 

profissional das pessoas, ajudam a saber comportar-se ou a conduzir-se numa diversidade 

de situações profissionais, a construir a sua biografia a partir da vida associativa, educação 

familiar e prática desportiva ou outras actividades sócio-culturais fortemente incorporadas na 

personalidade. 

 

De acordo com o tema deste trabalho, o enfermeiro deve desenvolver competências que lhe 

permitam desempenhar adequadamente as funções de contacto, como sejam o toque, o 

olhar, as distâncias, as posições físicas, o tempo, a escuta e os meios de comunicação 

(CHALIFOUR, 1989), de forma a que a relação que estabelece com o doente assuma um 

papel terapêutico. Este autor salienta ainda, que a forma de estar com o doente pode ser 

uma ameaça à “relação de ajuda”, ou um estímulo à mesma. 

 

As competências relacionais de ajuda assentam nas características e nas capacidades 

pessoais para estabelecer e manter relações afectivas que exprimam afectos, permitindo 

que o sujeito se relacione bem consigo próprio, com o meio ambiente e com os outros. 

Centram-se nas capacidades que lhe permitem adaptar-se às situações, compreender, 

construir e valorizar as noções sobre os objectos, as pessoas e sobre si próprio, criar 

modelos da realidade, dar-lhe sentido e conservar a memória do trabalho. Incluem a 

expressividade, sentimentos de entusiasmo, zelo e confiança na execução dos objectivos, 

capacidade de dedicação ao trabalho, tenacidade e persistência, raciocínio analítico, 
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capacidade relacional e de comunicação, auto-organização, auto-confiança, auto-controlo, 

auto-eficácia, curiosidade, prazer em aprender, compreensão das emoções e dos 

sentimentos, capacidade de decisão, de partilha e de cooperação (DIAS, 2006).  

Para esta autora, as competências relacionais encontram-se intimamente ligadas às 

competências sociais, que têm por base a empatia (capacidade em compreender os 

sentimentos dos outros, ver as coisas do seu ponto de vista, respeitar as diferenças do 

modo como pensam, orientar para o serviço, potenciar a diversidade, formar consciência 

política), e a capacidade em estabelecer relações inter-pessoais (ser bom ouvinte, bom 

questionador, aprender e cooperar, identificar e resolver conflitos e a negociar 

compromissos).  

 

De acordo com a bibliografia consultada, emerge a ideia que têm sido feitas diversas 

tentativas para identificar uma tipologia de competências. Umas centram-se nos saberes 

(saber-fazer, saber-ser, saber-aprender-ensinar), outras nas competências chave ou 

transferíveis (incluindo-se aqui as competências pessoais ou genéricas), outras pretendem 

avaliar em que medida as situações de trabalho, são mais ou menos geradoras de 

aprendizagem e outras limitam-se apenas a distinguir competência específica de 

competência geral. 

 

O modelo de descrição e agrupamento do conteúdo das competências mais conhecido 

assenta nas categorias saber, saber-fazer e saber ser e baseando-se neste tipo de 

agrupamento, debruçamo-nos no trabalho desenvolvido por DIAS (2006, p. 37) que 

organizou as competências em categorias multidimensionais, centradas nas dimensões 

pessoal, científica, técnica, sócio-afectiva, relacional, comunicativa e ético-moral. Esta 

autora propõe uma tipologia de competências (quadro 7), que agrupa todos os saberes que 

devem ser desenvolvidos ao longo do processo formativo para que os formandos se 

desenvolvam ao nível do saber (competências do domínio cognitivo), do saber-fazer 

(competências de domínio psicomotor) e do saber-ser (competências do domínio sócio 

afectivo, relacional e ético moral). 
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QUADRO 7 - Tipologia ou modelo de competências 

 

 

 

TIPOLOGIA DE 

COMPETÊNCIAS 

 

SABERES 

Competências: 

- Competências gerais ou 

genéricas; 

- Saberes gerais e 

especializados do âmbito da 

profissão. 

SABER-FAZER 

Competências: 

- Competências do domínio 

psicomotor; 

- Técnicas e procedimentos que 

caracterizam a profissão. 

 

SABER-SER 

Competências: 

- Sócio-afectivas; 

- Relacionais; 

- Ético-morais. 

Fonte: DIAS, M. F. P. B. – Construção e validação de um inventário de competências – 

Contributos para a definição de um perfil de Competências do Enfermeiro com o grau 

de Licenciado. Loures: Lusociência, 2006.. 

 

A tipologia de competências desenvolvida e proposta por DIAS (2006) baseia-se em 

trabalhos de autores como Kholbug, Sprinthall e Sprinthall, Lourenço, Minet, Sequeira, 

Vallés, Bellier, Le Boterf e Büik. 

Esta autora agrupou o perfil de competências em cinco categorias que a seguir 

descrevemos e designou-as por: 

 Competências pessoais (também designadas por genéricas, chave, terceira 

dimensão ou soft-skills); 

 Competências científicas (os conhecimentos, diferentes formas de saberes e 

saberes formalizados); 

 Competências técnicas (os saberes-fazer que caracterizam a profissão);  

 Competências sócio-afectivas (incluindo as componentes relacionais);  

 Competências ético-morais (dimensões do desenvolvimento pessoal, social e moral). 

 

Competências pessoais ou genéricas 

Competências ligadas às vivências pessoais e relacionais dos indivíduos, sendo 

consideradas fundamentais na selecção de candidatos, independentemente da função a 

desempenharem. Enquadram-se no “tipo de vivências pessoais, familiares e sociais, a partir 

das quais os sujeitos se desenvolvem, aprendem e educam” (DIAS, 2006, p. 80). Assumem-

se como características pessoais que antecedem, promovem ou potenciam as 

competências científicas, técnicas, relacionais e ético-morais. Acentuam o funcionamento 

eficaz do indivíduo durante a sua vida e determinam o seu comportamento.  
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Consideradas transferíveis de umas situações para outras já que sendo apreendidas com a 

experiência também manifestam um conjunto de conhecimentos acumulados ao longo da 

vida, que determinam a forma como nos gerimos a nós próprios. 

PIRES (1994) acrescenta que para a aquisição destas competências contribuem todas as 

experiências de vida ocorridas em contextos informais, actividades de trabalho, formação e 

actividades ligadas à vida social e familiar. 

De entre os vários autores consultados como sejam PIRES (1994), LEVY-LEBOYER (1997) 

e JORDÃO (1997) destacam-se as seguintes competências pessoais ou genéricas: 

iniciativa, motivação, criatividade, adaptabilidade, autonomia, flexibilidade e 

responsabilidade. 

Competências científicas 

Competências que agrupam e sintetizam os saberes que devem ser desenvolvidos durante 

a formação formal (inicial e contínua) e ao longo da vida com a experiência e que resultam 

dos conhecimentos e dos saberes de domínio cognitivo. 

A aquisição de conhecimento é extremamente complexo dado que envolve conexões 

cognitivo-sociais em que a participação individual é influenciada pela participação social, ou 

seja, a evolução do indivíduo depende do desenvolvimento dinâmico das suas próprias 

forças de crescimento e da interacção destas forças de crescimento com o seu meio 

ambiente (DIAS, 2006, p. 96). Para esta autora “o processo de construção do conhecimento 

estrutura-se na base e na encruzilhada da hereditariedade com o meio. Nesta perspectiva, a 

participação individual, acompanhada pelo conjunto das potencialidades ou aptidões, é 

influenciada pela participação social”. De forma a utilizar os conhecimentos adquiridos ao 

longo da vida, cada indivíduo deve ser capaz de fazer uma construção pessoal do saber. 

 

A cognição contribui decisivamente para o desenvolvimento de competências científicas e é 

considerado um “processo geral que inclui todas as formas de conhecimento, várias funções 

mentais, entre as quais a percepção, imaginação, pensamento, raciocínio e juízo ou 

julgamento. Organiza as experiências vividas segundo um padrão hierárquico de esquemas 

conceptuais. O pensamento e a capacidade de pensar são os termos mais gerais de um 

processo cognitivo” (DIAS, 2006, p. 103). 

 

Considerando que os saberes são conjuntos de conhecimentos gerais ou especializados 

que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida, analisa-se nesta dimensão, a capacidade 

para adquirir os conhecimentos gerais e especializados do domínio das ciências de 

Enfermagem e ciências afins. Para LE BOTERF (1998) os saberes específicos que 

caracterizam o desenvolvimento de uma profissão são localizados, ou seja, são 
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conhecimentos criados no contexto interno e externo da actividade profissional. 

Correspondem a recursos incorporados da pessoa que lhe permitem construir as 

competências à medida do agir profissional apropriado, sobretudo adquiridos pela 

experiência e pelo percurso profissional. 

 

O Regulamento do Exercício Profissional do enfermeiro (REPE), DECRETO-LEI nº 161/96, 

enuncia no artigo 5º a categorização dos cuidados de Enfermagem fundamentados em 

metodologia científica de modo a que se desenvolvam as competências exigidas ao 

profissional para o desempenho das suas funções. Neste âmbito, a investigação científica 

na Enfermagem, permite que esta tenha um papel próprio, isto é, uma área de intervenção 

específica em que os seus membros são vistos como “experts” na sua área de intervenção. 

Para esse efeito os saberes próprios formam-se a partir de conceitos, modelos e teorias que 

constituem os alicerces científicos que servem de orientação à prática, sustentando 

cientificamente os cuidados de Enfermagem. 

 

Em Enfermagem, como em qualquer outra profissão, o conhecimento e o domínio das 

matérias, constituem uma competência básica, em que a competência é simultaneamente a 

erudição e a capacidade de mobilização do conhecimento frente a uma situação problema. 

Competências técnicas 

DIAS (2006) designa a competência técnica por saberes – fazer profissionais e considera 

que estes se traduzem pelo saber concretizar o conjunto dos conhecimentos que 

caracterizam uma profissão. Saber-fazer é poder agir, adaptando a conduta à situação 

específica, enfrentando dificuldades imprevistas e concretizando num produto, os saberes 

adquiridos. 

São competências que resultam na acção e traduzem as informações e os conhecimentos 

que se transformam nas operações, reproduzindo e enriquecendo os processos operatórios 

de qualidade (Jolis, 1998, citado por DIAS, 2006). 

 

A aquisição e desenvolvimento dos saberes-fazer profissionais exige que os formandos 

sejam capazes de trabalhar em grupo, isto é, sejam capazes de criar sinergias de grupo 

para uma prossecução de objectivos comuns. Sendo essencial o desenvolvimento de 

capacidades de domínio cognitivo, afectivo e psicomotor, incluindo a motivação, interesses e 

capacidades, para aprender a aprender ao longo da vida. 

 

A formação contínua assume-se como um recurso fundamental do saber-fazer, já que os 

seus conteúdos representam uma mais valia para uma modificação constante dos 
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comportamentos e para um enriquecimento colectivo. Os saberes-fazer devem ser 

constantemente actualizados pelo enorme risco de serem ultrapassados, constituindo-se as 

“ferramentas” capazes de fazer face aos objectivos organizacionais e imprimir qualidade à 

missão profissional.  

 

Em Enfermagem os saberes – fazer profissionais englobam um conjunto muito significativo 

de técnicas e procedimentos, baseados em experiências e práticas.  

 

Competências sócio – afectivas e relacionais 

DIAS (2006) na sua tipologia, considera estas competências do domínio do saber-ser. 

Alguns autores, consideram-nas do grupo das competências genéricas, porque entendem 

que devem ser transversais e atravessar todos os domínios do saber.  

As competências afectivas assentam nas características e nas capacidades pessoais para 

estabelecer e manter relações afectivas com o seu ambiente, semelhantes e consigo 

mesmo.  

 

São competências que permitem ao indivíduo adaptar-se às situações, compreender, 

construir e valorizar as noções sobre os objectos, as pessoas e sobre si próprio, criar 

modelos da realidade, dar-lhe sentido e conservar a memória do trabalho. Incluem a 

expressividade, sentimentos de entusiasmo, zelo e confiança na execução dos objectivos, 

capacidade de dedicação ao trabalho, tenacidade e persistência, raciocínio analítico, 

capacidades relacionais e de comunicação, auto-organização, auto-confiança, auto-controlo, 

auto-eficácia, curiosidade, prazer em aprender, compreensão das emoções e dos 

sentimentos, capacidade de decisão, de partilha e de cooperação (DIAS, 2006).  

 

Competências ético – morais 

As competências ético-morais emergem como capacidades para se valorizar a si próprio e 

às pessoas. Orientam o exercício do saber em contexto de trabalho e são traduzidas em 

termos de capacidade de autonomia, para tomar as melhores decisões, liberdade de 

escolha e independência, respeito e aceitação pelo valor das pessoas, responsabilidade, 

solidariedade, confidencialidade, entre outros. 

 

Estas capacidades implicam a existência de outras, tais como: a capacidade para se 

valorizar a si e aos outros, realismo ou sentido de obediência e respeito às normas ou 

regras pré-estabelecidas, sentido cooperativo da justiça, livre adopção de valores pessoais e 

capacidade para formar juízos morais, fazer as melhores escolhas e estabelecer 

prioridades. Na base destas competências situa-se a capacidade de reflexão que permite 
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pensar os objectivos das intervenções, a sua hierarquização, definição de prioridades, 

escolher as melhores alternativas profissionais, estimar os riscos que certas intervenções 

comportam e analisar a relação entre os objectivos e os meios (DIAS, 2006). 

 

Após análise do quadro geral de competências necessárias para a prática, segundo DIAS 

(2006), importa realçar as competências relacionais de ajuda no contexto da prática de 

cuidados estudadas e descritas por FERREIRA (2004), dado que um dos instrumentos de 

recolha de dados (Inventário de Competências Relacionais de Ajuda) utilizado neste 

trabalho foi construído e validado por esta autora. 

Tal como anteriormente referido, FERREIRA (2004) baseou-se em autores como Carkhuff, 

Rogers, Chalifour, Egan e Lazure que ao longo dos últimos anos se têm dedicado ao 

desenvolvimento de modelos de “relação de ajuda” considerando que, embora entre estes 

autores possa haver algumas diferenças, todos de uma forma ou de outra, são convictos a 

demonstrar que todo o ser humano tende a crescer através de relações em que vivencie a 

autenticidade, o respeito e a compreensão. 

Foi a partir desta análise que FERREIRA (2004) realizou um estudo, através do qual 

construiu um Inventário de Competências Relacionais de Ajuda composto por quatro sub-

escalas que definem os tipos de competências a desenvolver de forma a estabelecer 

“relação de ajuda” em Enfermagem, sendo classificadas pela autora por competências 

genéricas, competências empáticas, competências de comunicação e competências de 

contacto. Estas competências resultam dos conhecimentos, das habilidades de interacção e 

das atitudes de interacção.  

Segundo a autora, a construção do inventário foi precedida de uma revisão de literatura 

sobre a “relação de ajuda” no cuidar em Enfermagem, através da consulta dos trabalhos 

desenvolvidos por autores como Lazure e Chalifour, das reflexões da autora sobre o 

significado do conceito e ainda da análise dos relatórios de diversas investigações de teor 

fenomenológico, realizadas em Portugal no âmbito de mestrados e doutoramentos, para 

identificação da valorização que os enfermeiros fazem dos vários componentes do 

constructo “relação de ajuda” no cuidar em Enfermagem. 

 

 

Tendo como tema central neste capítulo as competências relacionais de ajuda, abordámos e 

tentámos realçar na primeira parte deste, o significado e a importância da acção centrada 

em competências como meio fundamental de melhoria da qualidade dos cuidados de 

Enfermagem, na segunda parte deste capítulo realizámos a análise às competências 

relacionais de ajuda no contexto da prática de cuidados, considerando e descrevendo o 
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quadro geral de competências necessárias para a prática segundo autoras como DIAS 

(2006) e FERREIRA (2004). 

Chegados ao terceiro ponto deste capítulo tentaremos neste momento abordar de uma 

forma mais específica e direccionada as competências relacionais de ajuda e sua 

importância no contexto do cuidado ao doente em fim de vida, direccionando-nos para a 

filosofia orientadora dos cuidados paliativos. 

 

 

 

2.3 – COMPETÊNCIAS RELACIONAIS DE AJUDA NO CUIDADO AO DOENTE EM FIM DE 

VIDA 

 

Chegou o momento de tentar descrever o contexto onde julgamos ser fundamental a 

mobilização e consequente desenvolvimento de competências relacionais de ajuda, 

considerando que “a Enfermagem é por inerência uma profissão que presta cuidados, ajuda 

as pessoas a promover e a manter a saúde ideal, previne e restitui a saúde após a 

ocorrência ou a recorrência de um episódio de doença crónica e ajuda a preparar para uma 

morte serena” (DIAS, 1989, p. 14), faz todo o sentido considerar que a “relação de ajuda” 

não só tem sentido como contribui decisivamente para o sucesso e qualidade dos cuidados. 

 

Como primeira intervenção de Enfermagem com qualquer doente e em qualquer contexto a 

relação enquanto instrumento terapêutico, assume um papel de destaque a ser evidenciado 

e valorizado. Acreditamos que “é altura de procurar conhecer as várias formas que a relação 

profissional enfermeira-cliente pode tomar de acordo com a condição de saúde do cliente e 

com o contexto em que se encontram” (BASTO, 2006). 

 

De forma a compreendermos o papel essencial que as competências relacionais de ajuda 

assumem no contexto do cuidado em fim de vida, realizamos uma breve abordagem 

histórica aos cuidados paliativos, seguindo-se a definição deste tipo de cuidados e do seu 

utilizador enquanto alvo de perdas sucessivas e apontando aspectos considerados pelos 

autores enunciados como fundamentais para a melhoria da qualidade dos cuidados. 

 

A preocupação em cuidar a pessoa em fim de vida não é recente, tendo surgido há vários 

séculos e estando essencialmente ligada a ordens e a movimentos religiosos que 

desenvolviam esta actividade por caridade nos hospícios.  
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Em 1840, em França, os hospícios eram utilizados para abrigar peregrinos durante os seus 

percursos e para cuidar os moribundos, como era o caso dos doentes com cancro. 

A partir desta época, vão surgindo aos poucos hospícios por todo o mundo, até que em 

1967, os cuidados paliativos sofrem um grande impulso em Inglaterra com a criação do 

Cristopher’s Hospice, em Londres, pela Dra Cecily Saunders.  

A partir daqui começa a disseminar-se pelo mundo uma nova filosofia sobre o cuidar, 

baseado em dois elementos fundamentais: controlo efectivo da dor e dos sintomas 

recorrentes da patologia e dos tratamentos em fase avançada das doenças e o cuidado, 

abrangendo as dimensões psicológicas, sociais e espirituais do doente e família (BARON, 

1996).   

 

Mais recentemente, em 1988, foi criada a Associação Europeia de Cuidados Paliativos, que 

promoveu o alargamento do movimento à Europa e que conheceu um impulso significativo 

em 1995 com a Declaração de Barcelona, divulgada em Portugal em 1996 pela Direcção 

Geral de Saúde. 

Em Portugal, foi criada em 1995, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), 

sendo um ano depois inaugurada a primeira Unidade de Cuidados Continuados do Centro 

Regional de Oncologia do Porto do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, 

destinada exclusivamente a cuidar de doentes oncológicos em fase terminal. A partir daqui e 

até aos nossos dias foram criadas mais sete unidades de internamento (algumas delas 

ainda por abrir) destinadas ao apoio a estes doentes e seus familiares, que são, no entanto, 

consideradas claramente insuficientes tendo em conta o aumento do envelhecimento 

populacional, o aumento da incidência do cancro (2º causa de morte em Portugal) e a 

emergência de doenças crónicas e degenerativas. 

 

Considerando este aspecto, no dia 8 de Outubro de 2005 foi publicado no DIÁRIO DE 

NOTÍCIAS, um artigo com o tema “Aliviar a dor até à morte só para 3000”, onde se pode 

constatar que morrem em Portugal, por ano, cerca de 105 mil pessoas, sendo que destas, 

63 mil precisam de cuidados paliativos. Constata-se no entanto, que a rede de apoio 

existente apenas consegue chegar a 5% da população, ou seja, a 3 mil pessoas. 

Considerando ainda que os cuidados paliativos se destinam não só aos doentes mas 

também às suas famílias, estima-se que 180 mil não tenham o apoio que necessitam para 

enfrentar esta fase da vida. Como forma de solucionar o problema, a Secretária de Estado - 

Adjunta e da Saúde referiu nesta entrevista ao Diário de Notícias que o Governo pretende 

“criar um regime de incentivos para o desenvolvimento de cuidados paliativos e continuados 

em hospitais públicos, misericórdias e instituições privadas”, fazendo parte das medidas a 
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criação de novas unidades de apoio domiciliário e um programa de formação de recursos 

humanos, sendo este o aspecto mais valorizado. 

 

Os cuidados paliativos reconhecidos desde os anos noventa pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como fazendo parte integrante da luta contra o cancro, estendem-se hoje, ao 

tratamento de doentes terminais com outro tipo de doenças, como sejam a sida, doenças 

cardio-respiratórias, doenças hepáticas, doenças neurológicas degenerativas graves e 

outras. O aumento da longevidade e das doenças crónicas têm conduzido a um aumento 

significativo do número de doentes que não têm cura e é unânime considerar que os 

cuidados centrados na doença não se coadunam com as necessidades deste tipo de 

doentes e o uso de técnicas e tecnologias que prolongam a vida, provocam muitas vezes 

sofrimento inútil, que importa evitar. 

Os cuidados paliativos pretendem dar uma assistência completa ao ser humano que se 

encontre em situação de intenso sofrimento decorrente de doença incurável em fase 

avançada e rapidamente progressiva. Considerando a morte como um processo normal que 

não se pode nem deve, retardar ou acelerar, os cuidados assumem como objectivo principal 

promover, tanto quanto possível e até ao fim, o bem-estar e a qualidade de vida destes 

doentes.     

Segundo o Programa Nacional de Cuidados Paliativos divulgado pela DIRECÇÃO GERAL 

DE SAÚDE (2004, p. 1) “num ambiente onde predomina o carácter premente da cura ou a 

prevenção da doença torna-se difícil o tratamento e o acompanhamento global dos doentes 

com sofrimento intenso na fase final da vida e a ajuda que necessitam para continuarem a 

viver com dignidade e qualidade”, assumindo-se claramente as dificuldades que os hospitais 

portugueses e os seus profissionais apresentam para dar resposta às exigências múltiplas 

do doente em fim de vida. 

HAYA et al. (2000, p. 5) designam cuidados paliativos como sendo “cuidados activos numa 

abordagem global da pessoa atingida por uma doença grave, evolutiva ou terminal. O seu 

objectivo é aliviar as dores físicas, assim como os outros sintomas, e ter em conta o 

sofrimento psicológico, social e espiritual”. 

TWYCROSS (2001, p. 16) integra nestes conceitos de cuidados paliativos a noção de 

família, referindo que “os cuidados paliativos são os cuidados activos e totais dos pacientes 

e suas famílias, realizados por uma equipa multidisciplinar, num momento em que a doença 

do paciente já não responde ao tratamento curativo e a sua expectativa de vida é 

relativamente curta”. 

 

Cuidar a pessoa em fim de vida não deve ser considerado algo triste ou desesperado, já que 

o que se pretende é melhorar as condições de vida da pessoa e acompanhá-la nos seus 
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últimos dias, garantindo que esse tempo decorre na maior serenidade possível e ela possa 

morrer em paz. Exige-se, que os profissionais estejam preparados para prestar cuidados ao 

doente em fim de vida na sua globalidade, tendo em conta os aspectos físicos, psicossociais 

e espirituais afectados. 

 

O doente em fim de vida é definido por GOMES (1993, p. 31) como aquele “para quem 

cessou toda e qualquer possibilidade de tratamento curativo e para quem a morte é 

inevitável, dentro de um prazo de extensão variável”, e BARON (1996) considera tarefa 

difícil definir doente em fim de vida e decidir qual a actuação mais correcta em termos 

terapêuticos. Este autor considera, no entanto, que existem critérios diagnósticos 

importantes do final de vida, como sejam: 

 Doença de evolução avançada, progressiva e incurável; 

 Estado geral grave; 

 Esperança de vida inferior a seis meses; 

 Insuficiência de órgãos e sistemas; 

 Ineficácia comprovada dos tratamentos;  

 Ausência de tratamentos alternativos úteis para a cura ou aumento da taxa de 

sobrevida; 

 Complicações irreversíveis graves finais.   

 

Indiscutivelmente a evolução da doença terminal condiciona a pessoa a uma série de 

perdas sucessivas, colocando em perigo o seu equilíbrio. Estas perdas surgem inicialmente 

da própria doença (sintomas, internamentos, tratamentos, recaídas ou ausência de cura) 

ocorrendo também perda do papel social (ruptura com o meio profissional, social e familiar), 

levando a uma perda da identidade e referências, sendo sentidas como uma decadência e 

sendo vividas com uma enorme angústia. É descrito pela maioria dos autores (MARQUES et 

al., 1991; GOMES, 1993; BARON, 1996; AHYA et al., 2000; TWYCROSS, 2001) como 

sendo o período de todos os medos, medo da dor, da dificuldade respiratória, da mutilação, 

de sofrer sintomas penosos, de piorar ainda mais, da solidão, dos outros, do abandono e da 

morte. 

BARON (1996) acrescenta ainda que no final de vida surgem diversas emoções e 

sentimentos como a tristeza pela perda, despedida e separação do mundo físico, medo da 

deterioração e da dor física, a saudade, a ausência de sentido de vida, abandono ou medo 

do desconhecido. 

 

Para HAYA et al. (2000) os diagnósticos de Enfermagem prevalentes em cuidados paliativos 

são: a fadiga, o medo, o sentimento de impotência, a angústia espiritual, ansiedade, a 
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perturbação da imagem corporal, a dor e o sofrimento (luto). Estes autores consideram que 

as “acções de suporte de Enfermagem visam reforçar as estratégias de adaptação” e devem 

apoiar-se no suporte social (informativo, emocional, auto-estima e organizacional), nas 

estratégias de coping e no conceito de saúde incluído na natureza dos cuidados de 

Enfermagem. O enfermeiro deve possuir um conhecimento adequado e integrado dos 

sintomas do doente em fim de vida de modo a antecipar os problemas e a formular os 

diagnósticos pertinentes, planeando as intervenções adequadas. É importante ter presente 

que apesar de na fase terminal não ser possível a cura, o tratamento não deixa de ser activo 

já que a sua finalidade é o controlo dos sintomas que produzem sofrimento e que podem 

interferir com as vertentes emocionais, comportamentais, sociais, espirituais, religiosas e até 

económicas. 

Situações como choque, negação, raiva, instabilidade emocional e ansiedade são 

frequentemente acompanhados por distúrbios do sono, falta de concentração e apatia. 

Estas reacções são habituais e podem muitas vezes originar distorções quanto ao 

prognóstico e tratamento. Juntamente com estas reacções, o doente em fim de vida, pode 

modificar de modo significativo as relações familiares e sociais, passando a ter que conviver 

com a eventual perda do seu papel e importância familiar, social ou laboral, conduzindo 

muitas vezes ao isolamento familiar e social. Como consequência destas perdas, verificam-

se implicações psicológicas e sociais para o doente em fim de vida e para a sua família. 

 

Para a maioria dos autores consultados como BARON (1996), KUBLER-ROSS (1998), 

AHYA et al. (2000) e TWYCROSS (2001), uma forma de aliviar este tipo de necessidades 

passa pelo estabelecimento de uma relação terapêutica com a equipa de saúde e 

especificamente com o enfermeiro, estabelecendo uma comunicação clara, aberta e serena 

de modo a que doente e família se sintam compreendidos, acompanhados e ajudados nesta 

fase da vida. 

 

Tendo em conta os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem definidos pela 

ORDEM DOS ENFERMEIROS (2001), evidenciamos que estes tomam por foco de atenção 

a promoção dos projectos de saúde que cada pessoa vive e persegue e o exercício 

profissional dos enfermeiros centra-se na relação interpessoal.  

 

SAUDERS (2000) no prefácio do livro “Desafios da Enfermagem em Cuidados Paliativos” de 

HAYA et al. (2000, p. IX), considera que no centro da prestação de cuidados paliativos se 

encontram os enfermeiros, afirmando ainda que “são certamente os enfermeiros que trazem 

aos seus doentes o maior sentimento de conforto e estabilidade”. No mesmo prefácio 

salienta-se a importância da hospitalidade, do acolhimento, do controle de sintomas, da 
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partilha de momentos íntimos e do suporte às famílias em luto como forma de atingir o lado 

escondido da dor emocional. 

Falar de cuidados paliativos é falar de cuidados globais e, como o nome indica, deve 

englobar todas as vertentes (física, emocional e espiritual) do doente e família. O Código 

Deontológico do Enfermeiro (ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2003) é composto por direitos 

e deveres profissionais, de acordo com os direitos dos cidadãos e comunidades a quem se 

destinam os cuidados de Enfermagem, tem carácter normativo e vinculativo devendo ser do 

conhecimento de todos os enfermeiros, constituindo a sua violação, uma infracção 

disciplinar. O cumprimento das normas deontológicas tem como intuito promover uma 

prática profissional moralmente correcta, eficiente e actualizada e, no contexto do cuidar em 

fim de vida, o enfermeiro assume o dever de “defender e promover o direito do doente à 

escolha do local e das pessoas que deseja que o acompanhem na fase terminal da vida; de 

respeitar e fazer respeitar as manifestações de perda expressas pelo doente em fase 

terminal, pela família ou pessoas que lhe sejam próximas e de respeitar e fazer respeitar o 

corpo após a morte”. Como responsável da humanização dos cuidados de Enfermagem, 

assume o dever de “dar, quando presta cuidados, atenção à pessoa como uma totalidade 

única, inserida numa família e numa comunidade”. 

A família é considerada como parte integrante dos cuidados paliativos, devendo salientar-se 

que a sua presença é fundamental para o bem-estar do doente e que, se possível, em 

ambiente de internamento não se devem colocar restrições às visitas. Para TWYCROSS 

(2001, p. 51), “a ansiedade da separação dos familiares pode ser reduzida animando-os a 

participarem nos cuidados ao paciente”. Com base nestas premissas, considera-se 

fundamental o envolvimento da família na prestação de cuidados, devendo incluí-los nas 

decisões que dizem respeito às intervenções a realizar, para que possam sentir-se mais 

seguros e confiantes para cuidar do doente em fim de vida, no domicílio (caso seja possível, 

e família e doente o desejem).   

O enfermeiro deverá estar preparado para dar resposta e atender os receios e os pedidos 

que são explícita ou implicitamente formulados e assim desencadear o processo de suporte 

ao doente em fim de vida e aos seus familiares, considerando-se que “o enfermeiro deverá 

actuar no seio da família, ajudando na sua reorganização, incentivando cada membro a 

adquirir novas competências, com vista a uma nova organização e coesão familiar” (VAZ e 

CAMPOS, 2003, p. 26).  

 

O enfermeiro partilha diariamente de uma variedade de sentimentos acerca do sofrimento e 

da morte, pelo que necessita de estar preparado para compreender e cuidar do doente em 
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fim de vida na sua globalidade. A integração da componente relacional enquanto 

catalizadora da mudança nas práticas de Enfermagem focaliza a sua actuação nos cuidados 

antecipatórios e nas interacções com a pessoa cuidada. 

 

Sintetizando, podemos afirmar que no contexto do cuidado ao doente em fim de vida é 

fundamental que os enfermeiros desenvolvam capacidades, aptidões e habilidades que lhe 

permitam melhorar a interacção com o doente em fim de vida, desenvolvendo e melhorando 

competências nos mais variados domínios e contribuindo para o aumento da eficácia dos 

cuidados prestados.  

O desenvolvimento de competências técnicas e científicas, a par com as competências 

relacionais, contribuirá de forma determinante para a autonomia responsável do 

desempenho profissional do enfermeiro e para a melhoria da qualidade dos cuidados. As 

competências relacionais de ajuda assumem-se como essenciais para a qualidade do 

desempenho, em todos os contextos de prestação de cuidados e especificamente no 

contexto do cuidado ao doente em fim de vida.  

Tendo presente a noção que existem factores que contribuem decisivamente para o 

desenvolvimento de competências, abordamos seguidamente o ponto deste trabalho relativo 

à formação e desenvolvimento de competências relacionais de ajuda. 
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CAPÍTULO 3 – FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

RELACIONAIS DE AJUDA 

 

 

No seguimento da anterior linha de pensamento, podemos considerar que para ter um bom 

desempenho profissional importa ter presente a importância de desenvolver e mobilizar 

competências nos mais variados domínios (pessoais, científicas, técnicas ou relacionais) ao 

longo de toda a vida. No entanto, este processo de desenvolvimento pessoal e profissional, 

além de ser influenciado por inúmeros factores como as características pessoais, as 

condições de trabalho, a experiência e a formação, implica sempre uma actualização 

permanente considerando que a formação inicial não confere ao indivíduo saberes 

suficientes e estáveis para o resto da vida. 

 

O conceito de formação contínua é considerado para alguns autores como complexo e 

ambíguo, podendo ser definido como “a aprendizagem dirigida aos adultos, já situados na 

vida profissional. Integram-se nesta definição termos como: formação profissional contínua, 

formação contínua e formação em serviço” (VEIGA et al., 1995, p. 36), englobando todos os 

processos formativos organizados e institucionalizados subsequentes à formação inicial. 

 

A formação contínua no contexto do desenvolvimento profissional sofreu ao longo das 

últimas décadas várias alterações, quer na forma como as organizações a encaram, quer na 

forma como os próprios profissionais a valorizam. Sendo a formação, um espaço de 

socialização, influenciado por contextos institucionais, sócio-culturais, profissionais e 

económicos e entendendo que “formar-se” significa, antes de mais, crescer e, sendo 

inquestionável a importância da formação ao longo da vida, a nível profissional, é condição 

sine qua non para o desenvolvimento e valorização de competências, só fazendo sentido se 

for orientada para a mudança. 

 

No âmbito do tema deste trabalho, existem autores como COLLIÈRE (1989), ADAM (1994) 

e QUEIRÓS (1999) que evidenciam nos seus trabalhos a necessidade dos enfermeiros 

terem um programa específico em “relação de ajuda” como forma de desenvolvimento de 

competências relacionais de ajuda. ADAM (1994) considera ainda que um programa deste 

tipo é fundamental quer para o estabelecimento de uma relação terapêutica enfermeiro-

doente quer para o desenvolvimento pessoal do enfermeiro. Também QUEIRÓS (1999) 
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reforça esta ideia considerando que a formação específica ao nível da componente 

relacional do cuidar em Enfermagem permite ao enfermeiro desenvolver a sua autonomia, 

utilizando a “relação de ajuda” como base terapêutica que conduz ao crescimento do doente 

e do próprio enfermeiro. 

 

Reconhecendo o primordial papel que a formação preenche como dinâmica envolvente no 

contexto do e para o exercício profissional, abordamos seguidamente a educação e o 

desenvolvimento de competências, realçando as alterações que têm ocorrido com a 

implementação do Processo de Bolonha, nomeadamente ao nível da Enfermagem dão 

entendermos serem actuais e determinantes para a evolução da profissão de Enfermagem. 

Neste âmbito e de forma a reforçar as alterações ocorridas ao nível da certificação de 

competências em Enfermagem, analisamos sucintamente o modelo de desenvolvimento dos 

enfermeiros proposto pela Ordem dos Enfermeiros, enquanto órgão regulador da profissão. 

No segundo ponto deste capítulo reforçamos a importância da formação enquanto factor de 

desenvolvimento de competências relacionais de ajuda, no contexto do cuidar em fim de 

vida.  

 

 

 

3.1 – EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

 

A educação foi considerada durante inúmeros anos como sendo respeitante à educação 

escolar e apenas dirigida às crianças, funcionando de acordo com as diferentes sociedades 

e de forma a socializar os indivíduos pertencentes a determinada comunidade, quer em 

relação à comunidade em geral, quer às normas, valores e costumes inerentes a uma 

profissão. REBOUL (1971) afirmou que a educação é uma acção consciente que permite ao 

ser humano desenvolver aptidões físicas e intelectuais bem como, sentimentos sociais, 

estéticos e morais, com o objectivo de cumprir, tanto quanto possível, a sua missão como 

ser humano, sendo também ele próprio, resultado desta acção. Segundo este autor, 

podemos entender a educação como uma acção, consciente e voluntária, em que podemos 

percebê-la e assumi-la como tal. 

 

NÓVOA (1988) distingue os conceitos de educação e de formação e considera que a 

educação poderá passar pelas componentes do tempo, lugares e saberes da escola e a 

formação ocorre tanto nos espaços formais como informais, sendo que formar-se não é algo 

que se possa fazer num lugar à parte, sendo pelo contrário um processo que se confunde 

com a própria vida dos adultos.  
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A preocupação com o investimento na formação dos indivíduos não é recente, tendo-se no 

entanto acentuado nos últimos anos. Em 1978, a OMS considerava a formação permanente 

como sendo uma exigência, acrescentando que “para que se verifique a melhoria da 

qualidade dos cuidados de saúde é preciso (…) que os profissionais de saúde aceitem 

progredir a sua formação durante a vida. Os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos 

durante os estudos de base ou de especialização podem, com efeito, tornar-se 

desactualizados pelas novas descobertas científicas ou técnicas”. 

Na sequência da evolução histórica do conceito de formação, em 1996, por decisão do 

Conselho e do Parlamento Europeu, foi proclamado o Ano Europeu da Educação e da 

Formação ao Longo da Vida, reforçando-se desta forma a importância da educação nos 

processos pessoal e socialmente transformadores, impondo-se a reflexão sobre o “conceito 

de formação permanente, a sua matriz de continuidade temporal, de percurso, de trajectória, 

de caminho a percorrer” (SÁ-CHAVES, 2000, p. 39), e assumindo que o acto educativo tem 

como objectivo último modificar o ser humano, de modo a que este adquira e/ou melhore as 

suas aptidões, capacidades e habilidades. 

 

Mediante a necessidade de investimento na educação contínua, torna-se imperativo 

questionar a organização dos ciclos de vida, ultrapassando-se a ideia anteriormente 

referenciada de existir um período da vida dedicado à formação, seguido de outro de 

exercício profissional com base nos conhecimentos e competências desenvolvidos aquando 

da formação, responsabilizando-se o indivíduo pela renovação constante das suas 

competências, de forma a adaptar-se às mudanças constantes que ocorrem nos nossos 

dias. 

 

Considerando derrubada a ideia de que os conhecimentos adquiridos na etapa dedicada à 

formação inicial têm validade vitalícia, impôs-se a necessidade de reflexão sobre a 

impossibilidade de “se processarem as aprendizagens essenciais capazes de desenvolver 

nos sujeitos em formação competências para enfrentar as incertezas de todos os futuros” 

(SÁ-CHAVES, 2000, p. 40). Esta autora reforça esta ideia salientando que pode considerar-

se que a “dialéctica constante entre o sujeito em formação e os contextos em permanente 

evolução evidenciam não apenas a extrema complexidade dos processos formativos como, 

sobretudo, a total incerteza, instabilidade e consequente imprevisibilidade das condições 

futuras do exercício profissional”. 

 

Após o reconhecer da formação como sendo um processo de desenvolvimento e 

estruturação da pessoa, o formando assume o dever de ser sujeito e agente da sua 

formação relacionando-se com as condições reais de trabalho. Assumindo o indivíduo a 

93



Competências de Relação de Ajuda no Desempenho dos Cuidados de Enfermagem 

 

responsabilidade da sua formação, espera-se que este processo seja promotor e 

impulsionador de uma mobilização de competências, segundo uma lógica de apropriação de 

saberes e não acumulação. A responsabilidade quase exclusiva do estado pela 

educação/formação, transfere-se para a esfera da sociedade civil.  

 

A par com as políticas de educação Europeias, em Portugal também tem vindo a ser 

estudado e desenvolvido um sistema de reconhecimento de adquiridos, exigindo-se que a 

profissionalização dos indivíduos implique a articulação dos seguintes processos (Dubar, 

1991, p. 170, citado por COSTA, 1998, p. 32): 

 Processo de formação inicial e contínua de competências, mediante a articulação 

das suas fontes: saberes formais, saber-fazer e experiência; 

 Processo de construção e de evolução do trabalhador; 

 Processo de reconhecimento de competências, resultante do jogo das relações 

profissionais. 

 

Em consonância com esta posição MELO (1998, p. 56) afirma que desde 1996 que se 

encontra em andamento, quer a nível nacional quer a nível da Europa, um rigoroso 

“processo de renovação e esforço no que respeita à contínua aprendizagem por parte da 

população adulta e à reorganização das responsabilidades e atribuições públicas neste 

campo”. Assumindo-se a educação e formação de adultos como uma das prioridades das 

agendas políticas da maior parte dos países da Europa (incluindo Portugal), foram 

estabelecidas medidas que importa realçar: 

 Adopção de um conceito muito lato de “educação de adultos”, visando a sua plena 

realização ao longo da vida, e englobando o desenvolvimento pessoal, a aquisição 

dos saberes, competências e atitudes essenciais à integração activa na sociedade, 

como pessoa singular, como membro de uma família e de grupos, de uma 

comunidade local, regional, nacional e transnacional, como produtor e consumidor; 

 Criação de uma Instância Nacional especializada e reforço muito significativo das 

verbas do orçamento público dirigidas a este sector; 

 Articulação entre educação e formação e, consequentemente, entre os respectivos 

ministérios (nos casos onde ainda há separação); 

 Organização local da oferta e da procura na base de unidades territoriais com grande 

autonomia e assentes em parcerias muito alargadas; 

 Grande flexibilidade e diversidade na oferta de educação e formação para adultos, 

relativamente a entidades promotoras ou formadores, conteúdos, materiais, 

processos, ritmos, etc. em conjugação com modalidades de avaliação e certificação 

relativamente normalizadas e com impacto universal; 
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 Desenvolvimento curricular e referenciais de avaliação baseados em resultados de 

aprendizagem (competências, saberes, atitudes, comportamentos) a demonstrar 

pelo adulto (“outcome-based”) e não em cargas horárias ou programas de estudos 

lineares (“course-based”); 

 Reconhecimentos e validação dos saberes e competências informalmente 

adquiridos, com base nos resultados de aprendizagem acima referidos; 

 Definição de públicos-alvo a descriminar positivamente, em particular, os adultos 

sem o nível de escolaridade hoje considerada como mínima obrigatória; 

 Apelo às novas tecnologias de informação e comunicação na definição de uma oferta 

adequada e largamente acessível, simultaneamente presencial e à distância. 

 

Nos debates dos últimos trinta anos sobre políticas de formação, e particularmente na última 

década, o conceito de aprendizagem ao longo da vida assumiu uma dimensão estratégica e 

funcional, recorrendo-se a ele para definir as missões de formação das sociedades pós-

modernas. Segundo o Memorandum sobre a educação ao longo da vida, considerado como 

o mais importante documento europeu sobre a política de formação (ratificado em Março de 

2000 em Lisboa, pela Comissão Europeia), a aprendizagem ao longo da vida (lifelong 

learning) “não é apenas mais um dos aspectos da educação e da aprendizagem; ela deve 

tornar-se o princípio director que garante a todos o acesso às ofertas de educação e de 

formação, em uma grande variedade de contextos de aprendizagem” (COMISSION OF THE 

EUROPEAN COMMUNITIES, 2000, p. 3). 

 

Enquanto prioridade das agendas políticas e de forma a cumprir as medidas anteriormente 

delineadas, em 1999, os ministros de 29 países europeus, incluindo Portugal, reuniram-se 

em Bolonha e assinaram a declaração que estabelece a criação de um Espaço Europeu de 

Ensino Superior até 2010, contribuindo desta forma para o processo de renovação, 

harmonização e uniformização dos sistemas de ensino superior a nível europeu. Pela 

pertinência desta temática no contexto actual, descrevemos seguidamente a implementação 

do Processo de Bolonha e as medidas consequentemente adoptadas. 

 

 

Implementação do Processo de Bolonha  

 

A Europa tornou-se uma sociedade fundamentada no conhecimento e na economia e o 

acesso às informações e aos conhecimentos mais recentes, assim como a motivação e os 

saberes necessários à utilização inteligente, pessoal e colectiva desses recursos tornaram-
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se a chave da competitividade europeia, além de serem igualmente benéficos à 

empregabilidade e à adaptabilidade da força de trabalho. 

Neste sentido, a Declaração de Bolonha (DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR, 

2006) propôs como objectivos, aumentar a competitividade dos referidos sistemas de ensino 

e promover a mobilidade e a empregabilidade no espaço europeu. De forma a atingir estes 

objectivos foram estabelecidas e adoptadas linhas de acção (DIRECÇÃO GERAL DO 

ENSINO SUPERIOR, 2006), frequentemente interligadas, para a implementação do referido 

Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES), que passamos a enunciar: 

 

Adopção de um sistema de graus facilmente compreensível e comparável  

Sendo um dos objectivos do Processo de Bolonha o aumento da mobilidade e da 

empregabilidade, é necessário que o reconhecimento dos diplomas seja eficiente, 

transparente e justo. Para facilitar este reconhecimento é necessário que se harmonizem a 

duração e os níveis de qualificação dos diferentes sistemas de ensino nacionais. É neste 

contexto que se decidiu adoptar um sistema de graus, dividido em três ciclos de ensino que 

terão a mesma duração aproximada em todos os países signatários. Ao 1.º ciclo 

corresponderá o grau de licenciado, ao 2.º ciclo o grau de mestre e ao 3.º ciclo o grau de 

doutorado.  

A padronização desta estrutura facilitará o reconhecimento dos graus, não só na europa 

como no resto de mundo. O propósito é incentivar a mobilidade entre países, tornando o 

Espaço Europeu de Ensino Superior mais atractivo para os estudantes de outros países. 

Estes graus são comparáveis em termos de carga de trabalho, empregabilidade, nível, 

competências e perfis. 

 

Adopção de um sistema de ensino baseado em três ciclos  

Uma das soluções encontradas para facilitar a mobilidade e o reconhecimento de 

qualificações foi a harmonização das estruturas de ensino. Assim, todos os países 

signatários da Declaração de Bolonha terão, até 2010, um sistema de ensino superior 

assente nos três ciclos de estudos enunciados anteriormente.  

O primeiro ciclo visa preparar os estudantes para o mercado de trabalho europeu, 

oferecendo um nível de qualificação apropriado, terá a duração de, pelo menos, três anos, o 

que corresponde a 180 créditos ECTS (European Credit Transfer System) e mantém a 

denominação de licenciatura. O segundo ciclo de estudos terá a duração de um ano e meio 

a dois anos (excepcionalmente pode durar apenas um ano), permite a acumulação de 90 a 

120 créditos ECTS e atribuirá o grau de mestre. O terceiro ciclo será um exclusivo das 

universidades e corresponde ao doutoramento. Segundo o Comunicado de Bergen (2005), 

terá uma duração que variará entre 3 a 4 anos lectivos a tempo inteiro, representando 180 a 
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240 créditos ECTS. Este ciclo tem por objectivo a criação de uma ponte entre o Espaço 

Europeu de Ensino Superior e o Espaço Europeu de Investigação. 

 

Estabelecimento de um sistema de acumulação e transferência de créditos 

O sistema de créditos ECTS já existia no âmbito do Programa Sócrates/Erasmus e o 

Processo de Bolonha veio generalizar a sua aplicação. Este sistema de créditos promove a 

mobilidade de estudantes e docentes, através de procedimentos comuns que garantem o 

reconhecimento dos títulos académicos e dos estudos efectuados noutros países, cidades 

ou instituições de ensino superior. A generalização deste sistema de créditos implica uma 

alteração dos paradigmas de formação, em que o processo de formação passa a estar 

sobretudo centrado no processo de aprendizagem e os programas de estudo passam a ser 

organizados com base nas competências que o aluno deve alcançar no fim do período de 

estudos.  

Os percursos formativos tornam-se mais flexíveis, pois não se exige que se iniciem e 

terminem na mesma instituição.   

 

Promoção da mobilidade  

Para promover a mobilidade de estudantes, docentes, investigadores e outros trabalhadores 

é necessário remover obstáculos administrativos e legais ao reconhecimento académico 

mútuo. Segundo a DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR (2006) serão necessários 

os 5 instrumentos que a seguir se descrevem: 

 Créditos ECTS (European Credit Transfer System) - permitem comparar cursos, 

através do número de horas exigidas para a sua obtenção; 

 Guia Informativo - deverá estar disponível on-line no portal de cada universidade 

europeia e consiste na reunião num só local de toda a informação sobre a 

universidade, faculdade e cursos oferecidos; 

 Contrato de Estudos - consiste numa lista de disciplinas que o estudante se 

compromete a fazer na instituição de acolhimento.  

 Boletim de Registo Académico – documento onde se regista todas as disciplinas 

aprovadas pelo estudante, independentemente do país onde as fez, respectivas 

notas locais, notas na Escala Europeia de Comparabilidade de Classificações e 

ECTS atribuídos.  

 Suplemento ao Diploma - trata-se de um documento padrão, igual para todos os 

países, que identifica a natureza dos estudos efectuados, as classificações obtidas 

na escala nacional e na Escala Europeia de Comparabilidade de Classificações, a 

estrutura do curso e os créditos ECTS obtidos, bem como actividades 

extracurriculares.  
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Promoção da cooperação europeia na certificação da qualidade do ensino Superior 

Uma das linhas de acção centrais do Processo de Bolonha é a garantia de qualidade, 

porque o correcto cumprimento desta, permite alcançar outros objectivos, como a promoção 

da mobilidade e o incremento da competitividade internacional do Espaço Europeu de 

Ensino Superior. Neste contexto, os ministros que tutelam o Ensino Superior propuseram a 

adopção de formas de garantia da qualidade académica e de sistemas de avaliação externa 

e de acreditação. Segundo o Comunicado de Berlim, são atribuídos, dois sentidos à 

expressão “garantia de qualidade” e são eles desenvolver a qualidade de um curso ou 

instituição, ou dar garantias dessa qualidade a terceiros. A designação mais corrente para o 

processo relativo ao primeiro é avaliação, enquanto que, para o segundo, é acreditação. 

Uma vez que a autonomia institucional é uma tradição europeia fortemente enraizada, 

decidiu-se que cada estabelecimento de ensino superior deverá promover sistemas próprios 

de garantia/desenvolvimento de qualidade, sistemas estes, que deverão ser passíveis de 

certificação por entidades externas à instituição.    

Os vários sistemas nacionais devem adoptar procedimentos comparáveis e cooperar 

através da Rede Europeia para a garantia da Qualidade no Ensino Superior (ENQA). A 

agência que representa Portugal na ENQA, foi criada em 1998 e designada por Conselho 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES). Este órgão é responsável pelo 

acompanhamento e evolução de cooperações internacionais entre instituições universitárias 

e politécnicas, pela análise – interna e externa – das performances dos estabelecimentos de 

ensino e pela análise da contribuição do sistema de ensino superior para a cidadania.  

 

Promoção da dimensão europeia no ensino superior 

Para promover a dimensão europeia do ensino superior têm sido adoptadas medidas, como 

a harmonização das estruturas de ensino, a promoção da cooperação inter-institucional, a 

promoção da mobilidade dentro do Espaço Europeu de Ensino Superior e a criação de 

programas integrados de estudo, investigação e estágios.  

      

Enraizar a aprendizagem ao longo da vida  

Pretende-se com o Processo de Bolonha que a formação seja percepcionada como uma 

etapa ao longo de toda a vida, em que a aprendizagem não se esgota na estrutura nacional 

de ensino, englobando todo um conjunto de outras actividades de formação. Mas para que 

este tipo de aprendizagem seja uma realidade é necessária a transformação dos sistemas 

tradicionais de ensino. Consequentemente, ter-se-á de criar parcerias entre os prestadores 

de serviços educativos (escolas, universidades, institutos politécnicos, etc.) e a sociedade 

civil (empresas, associações locais, etc.), identificando as necessidades do mercado de 

trabalho e tornando as ofertas de aprendizagem mais acessíveis. 

98



Competências de Relação de Ajuda no Desempenho dos Cuidados de Enfermagem 

 

Envolvimento das instituições de ensino superior e dos estudantes como parceiros 

essenciais do Processo      

As acções levadas a cabo no âmbito do Processo de Bolonha têm um impacto evidente nas 

instituições de ensino superior e na vida dos estudantes. Por este motivo, os ministros do 

ensino superior reconheceram em Berlim, em 2003, que somente “a participação activa de 

todos os parceiros no Processo poderia assegurar o seu sucesso a longo prazo”.  

 

Promoção do Espaço Europeu de Ensino Superior a nível mundial 

O aumento da competitividade do ensino superior europeu no mercado global foi um dos 

objectivos fundadores do Processo de Bolonha. Para que este objectivo seja alcançável é 

necessário criar um Espaço Europeu de Ensino Superior coerente e transparente e criar 

sistemas de ensino superior de elevada qualidade e compatibilidade. 

        

Promoção de sinergias entre a Área Europeia de Ensino Superior e a Área Europeia de 

Investigação 

Os programas de doutoramento e as actividades de investigação estão intimamente 

relacionados. Assim, em Berlim, em 2003, o doutoramento foi incluído nas estruturas de 

ensino superior como o terceiro ciclo de estudos. Neste mesmo ano, a Comissão Europeia 

publicou um comunicado sobre a importância das universidades na criação da Europa do 

Conhecimento. Posteriormente, considerou que o objectivo de transformar a Europa na 

economia, baseada no conhecimento, mais competitiva e dinâmica do mundo, passa, 

nomeadamente, por desenvolver as carreiras profissionais dos investigadores europeus.  

Os ministros do Ensino Superior reunidos em Bergen, em 2005, incitaram as universidades 

a promover os estudos interdisciplinares e a desenvolver competências nos seus 

doutorandos, que vão ao encontro das necessidades do mercado de trabalho. Os 

doutorandos passarão, igualmente a ser percepcionados, simultaneamente, como 

estudantes e como investigadores em fase inicial de carreira. 

 

 

A título de síntese, podemos referir que o Processo de Bolonha corresponde a uma grande 

transformação no ensino superior, sendo por definição própria, um desafio para a Europa, 

para o país e para qualquer profissão. O Processo de Bolonha centra-se numa 

reorganização do ensino superior em torno de competências que se vão desenvolvendo ao 

longo de diferentes ciclos de estudos, assentando numa lógica de formação ao longo da 

vida. 

A legislação que regulamenta a aplicação do Processo de Bolonha, salienta a importância 

da melhoria da qualidade da formação, para que os recém formados tenham facilidade de 
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integração no mundo do trabalho e na mobilidade de emprego dentro do Espaço Europeu. 

Caminhando no sentido do enriquecimento da massa crítica de um país, poderá constituir 

um marco para o fortalecimento da qualificação das pessoas, promovendo simultaneamente 

o desenvolvimento de competências (DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR, 2006). 

 

Neste processo de renovação e esforço para fomentar uma aprendizagem contínua e um 

assumir de responsabilidades, têm sido discutidas e estudadas as medidas a serem 

aplicadas à área da saúde e mais especificamente à Enfermagem, considerando-se, e 

sendo de salientar, que “a Enfermagem tem sido uma das áreas que mais se tem 

preocupado e empenhado na formação contínua na tentativa de responder com mais 

rapidez e competência às necessidades dos utentes decorrentes do desenvolvimento 

tecnológico” (CONCEIÇÃO et al., 1998, p. 38), sendo uma profissão em que é impossível 

acreditar que a formação de base (licenciatura em Enfermagem) consegue fornecer a 

crescente massa de conhecimentos necessários ao longo da carreira profissional.  

Tal como noutras áreas, também no âmbito da Enfermagem, a preocupação com a 

formação contínua surge da necessidade de resposta às solicitações de uma sociedade em 

constante mudança e evolução, da desactualização permanente e da incapacidade de 

processamento da imensidão de informação constantemente disponibilizada, exigindo-se do 

enfermeiro uma adaptação constante. Neste sentido, NUNES et al. (2001, p. 23) considera 

que “aprender a aprender ao longo da vida deve ser considerada a atitude moral que 

conduza os profissionais de Enfermagem para níveis progressivamente mais exigentes, com 

reflexos no percurso profissional”.  

 

Na sequência das reformulações dos processos de ensino/aprendizagem e indo ao encontro 

das propostas traçadas a nível do país, a Ordem dos Enfermeiros tem desenvolvido 

esforços no sentido de estabelecer uma posição relativamente ao Processo de Bolonha e à 

aquisição/ certificação de competências dos enfermeiros, abordando novos conceitos de 

aprendizagem e definindo um quadro de competências.  

 

Sendo temas em discussão na actualidade parece-nos pertinente, realizar uma breve 

abordagem às implicações do Processo de Bolonha, especificamente para a Enfermagem, 

abordando posteriormente o modelo de desenvolvimento profissional proposto pela Ordem 

dos Enfermeiros, no sentido de clarificar alguns aspectos considerados relevantes para 

análise da temática em estudo.  
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Processo de Bolonha – Implicações para a Enfermagem 

 

De acordo com o DECRETO-LEI nº 74 /2006, de 24 de Março, a implementação da nona Lei 

de Bases do sistema Educativo, Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto, implica, proceder à 

adequação dos cursos de ensino superior, à nova nomenclatura de atribuição dos graus e 

diplomas de acordo com o previsto para o Ensino Politécnico e Universitário, bem como à 

adequação das finalidades de cada ciclo de estudos e respectiva duração, tal como 

anteriormente explicitado, a nível geral. 

 

Em Portugal, a implantação do Processo de Bolonha é liderada pelo Ministério da Ciência e 

do Ensino Superior e teve início com a definição de perfis e competências de formação, 

divididas por áreas do conhecimento, existindo coordenadores para cada uma das 

respectivas áreas, tendo no caso da área da Enfermagem sido designada a Prof. Luísa 

Espiney da Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian de Lisboa. A aplicação e 

implementação do Processo de Bolonha, traz implicações imediatas que se traduzem na 

preparação pelas respectivas instituições da adequação dos cursos, a qual deve estar 

concluída até 2008/2009, inclusivé, para entrar em funcionamento no ano lectivo 2009/2010, 

sendo posteriormente realizada avaliação de cada curso, por uma entidade externa de 

acreditação, de âmbito nacional e/ou internacional, credenciada pela Rede Europeia para a 

Garantia da Qualidade do Ensino Superior, que determinará a manutenção ou extinção dos 

respectivos cursos. 

Relativamente ao ensino da Enfermagem, e tendo em vista a harmonização europeia, 

podemos referir que o DECRETO-LEI  nº 353/99 de 3 de Setembro e a Portaria 799-D/99 de 

18 de Setembro, que fixam as regras gerais a que está subordinada a actual Licenciatura 

em Enfermagem, é garantida de forma explícita, uma formação científica, técnica, humana e 

cultural para a prestação e gestão de cuidados gerais, com o necessário desenvolvimento 

da prática da investigação. No quadro do Processo de Bolonha, os futuros titulares da 

profissão de Enfermagem (Enfermeiros), terão a possibilidade de aceder à profissão 

(prestação de cuidados gerais) no final do 1º ciclo, podendo prosseguir estudos, na 

respectiva área de formação, através de um mestrado profissionalizante ou de um mestrado 

científico.  

Seguindo a orientação das linhas de acção gerais anteriormente apresentadas, a Ordem 

dos Enfermeiros enquanto órgão responsável pela auto-regulação da profissão tem vindo a 

desenvolver um “trabalho contínuo com os membros, com a tutela, com os estabelecimentos 

de ensino de Enfermagem, as organizações de saúde e com organizações internacionais 
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em que está filiada”, de forma a definir a sua posição sobre a implementação do Processo 

de Bolonha e as suas implicações para a profissão de Enfermagem (ORDEM DOS 

ENFERMEIROS, 2006).  

 

Na tomada de posição de Maio de 2006, e no âmbito das suas atribuições, a Ordem dos 

Enfermeiros assumiu que:  

 O nível de qualificação para o acesso ao exercício profissional, no actual quadro legal da 

profissão, é o assegurado pela formação inicial, no cumprimento dos objectivos fixados para 

a licenciatura nos termos do DECRETO-LEI n.º353/99 de 3 de Setembro, nos cursos 

ministrados nas diferentes instituições; 

 Em coerência com os descritores definidos pelo DECRETO-LEI n.º 74/2006, de 24 de 

Março, relativos às capacidades de que é necessário fazer prova para obtenção do grau no 

final do ciclo de estudos, a adequação do actual curso de licenciatura, em termos de ciclos e 

graus, no novo quadro do Ensino Superior obriga a que o nível de qualificação para o 

acesso ao exercício profissional, seja o 2.º ciclo de estudos; 

 O compromisso e disponibilidade para continuar, junto da tutela e com os enfermeiros 

responsáveis pelas organizações de ensino, saúde e profissionais, a garantirem as soluções 

que preservem o actual estádio do desenvolvimento do ensino de Enfermagem e do seu 

aperfeiçoamento, com a finalidade de contribuir para a melhoria dos cuidados de 

Enfermagem. 

 

A Ordem dos Enfermeiros clarifica desta forma que o 1.º ciclo de estudos (licenciatura) não 

garante as condições para acesso à profissão, pelo que só com a formação de 2.º ciclo se 

considerará que o candidato ao exercício da profissão reúne as condições de formação 

inicial necessárias. Esta tem sido, no entanto, uma posição muito discutida, nomeadamente 

pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS (2007), que consideram que “o 1º ciclo de estudos 

serve ao exercício profissional, na esfera conceptualizadora e executora no âmbito dos 

cuidados gerais, abrindo hipóteses para o prosseguimento de estudos (…), valorizando a 

Aprendizagem ao Longo da Vida”. 

 

Simultaneamente com os trabalhos desenvolvidos em torno da adequação do Processo de 

Bolonha ao ensino de Enfermagem, a Ordem dos Enfermeiros tem vindo a desenvolver um 

Modelo de desenvolvimento profissional dos enfermeiros, seguindo o desígnio fundamental 

de “promover a defesa da qualidade dos cuidados de Enfermagem prestados à população, 

bem como o desenvolvimento, a regulamentação e o controlo do exercício da profissão de 

enfermeiro, assegurando a observância das regras de ética e deontologia profissional" 

(ESTATUTO DA ORDEM DOS ENFERMEIROS, aprovado em 1998). 
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Considerando a pertinência do tema no contexto actual e no âmbito deste estudo, 

abordamos seguidamente o modelo que tem vindo a ser proposto pela Ordem dos 

Enfermeiros, contextualizando-o sob o ponto de vista histórico. 

 

 

Modelo de Desenvolvimento Profissional dos Enfermeiros 

 

A Enfermagem em Portugal apresenta um marco determinante no seu desenvolvimento e 

que reporta à década de 70, mais precisamente em 1973, quando foi definido pelos 

enfermeiros portugueses as metas que pretendiam atingir no futuro, e quando enunciaram 

três pontos relevantes para o desenvolvimento da profissão: uma carreira única, integração 

no ensino superior e a criação da Ordem dos Enfermeiros.  

Tendo em conta os objectivos delineados, na década de 90, acentuaram-se as discussões 

em torno do desenvolvimento da profissão, do exercício profissional e da regulamentação e 

do controlo deste, culminando na publicação do Regulamento do Exercício Profissional dos 

Enfermeiros (REPE), configurando o exercício de Enfermagem, clarificando conceitos, 

intervenções e áreas de actuação, assim como os direitos e deveres. No preâmbulo deste 

documento, acentua-se a ideia que:  

“a Enfermagem registou entre nós, no decurso dos últimos anos, uma evolução, 
quer ao nível da respectiva formação de base, quer no que diz respeito à 
complexificação e dignificação do seu exercício profissional, que torna imperioso 
reconhecer como de significativo valor o papel do enfermeiro no âmbito da 
comunidade científica de saúde e, bem assim, no que concerne à qualidade e 
eficácia da prestação de cuidados de saúde” (PREÂMBULO DO DECRETO-LEI nº 
161/96, de 4 de Setembro). 

 

Em 21 de Abril de 1998, atingiu-se outra das metas traçadas e foi criada a Ordem dos 

Enfermeiros (DECRETO-LEI n.º 104/98, de 21 de Abril). O Estado reconheceu então aos 

enfermeiros a capacidade da auto-regulação como a melhor forma de garantir aos cidadãos 

a qualidade dos cuidados de Enfermagem. Deste modo, ao aprovar o estatuto da Ordem 

dos Enfermeiros e, com ele, o Código Deontológico (artigos 78 a 92), o Estado eleva a lei da 

República e os parâmetros que devolvem aos enfermeiros poderes de regulação que são da 

sua esfera, porque se tratam da defesa do bem comum.  

 

Também ao nível do ensino de Enfermagem se verificaram alterações importantes, e apesar 

de já na década de 70 (1975) existir um único nível de educação em Enfermagem, em 1988, 

faz-se a integração do ensino de Enfermagem no sistema educativo nacional, a nível do 

ensino superior politécnico (DECRETO-LEI n.º 480/88, de 27 de Agosto), criando-se ainda 
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neste diploma, o Curso Superior de Enfermagem (CSE) e os Cursos de Estudos Superiores 

Especializados em Enfermagem (CESEE).  

 

Perante estes resultados podemos concluir que entre 1974 e 1998 todas as metas definidas 

em 1973 foram alcançadas. Ainda no seguimento do reconhecimento profissional que 

caracterizou a década de 90, é criado, através do DECRETO-LEI n.º 353/99, de 3 de 

Setembro, o curso de licenciatura em Enfermagem, visando o mesmo diploma a criação de 

cursos de pós-licenciatura de especialização, que viriam a ser regulamentados em 2002.  

 

Actualmente e de forma a fazer face às evoluções mais recentes torna-se pertinente 

delimitar novas trajectórias para o futuro. NUNES (2007, p. 39) afirma que “ter um diploma 

de curso de Enfermagem (ser licenciado) não faz alguém ser enfermeiro, no mesmo sentido 

que ter um piano na sala não faz do proprietário um pianista”, considerando que a 

construção e o desenvolvimento de competências se faz no terreno, o contexto das práticas 

tem que ser visto como o local onde se desenvolve Enfermagem, sendo ao mesmo tempo 

considerado gerador, produtor de conhecimentos e de saberes e não apenas um local de 

aplicação dos conhecimentos e saberes adquiridos. 

Esta autora considera que os desafios da Enfermagem passam: 

 Pela consciência e desenvolvimento de saberes e competências próprias; 

 Pela valorização das intervenções autónomas numa prática sustentada (pela 

evidência, pela investigação, pelo conhecimento e pelos saberes); 

 Institucionalmente, por mecanismos e processos que assegurem, a todos os 

enfermeiros, o reconhecimento das competências adquiridas.  

NUNES (2007, p. 39) assumindo o papel do enfermeiro como único e insubstituível, afirma 

que este detém a responsabilidade de se desenvolver profissionalmente “num cenário 

modelar que considere e integre, e respeite, o que ele mesmo aprendeu e desenvolveu” 

evidenciando desta forma a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento 

profissional. 

 

Tal como anteriormente referido com a criação da Ordem dos Enfermeiros foi reconhecido 

aos enfermeiros a capacidade de auto-regulação profissional que tem de ser entendida 

como uma garantia da protecção do interesse público e do bem comum, tanto no acesso à 

prática profissional, como na monitorização e no desenvolvimento da prática e na 

regulamentação e no controlo do exercício. Os primeiros instrumentos desenvolvidos e 

decorrentes da capacidade de auto-regulação da profissão foram: os Padrões de Qualidade 

dos Cuidados de Enfermagem definidos em 2002 e as Competências do Enfermeiro de 

Cuidados Gerais definidos em 2003.   
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Actualmente, a regulação do acesso à profissão está exclusivamente dependente da 

qualificação académica do candidato. O percurso e acesso ao título de enfermeiro 

especialista estão também, por disposição estatutária, exclusivamente dependentes da 

habilitação académica (Artigo 7.º, do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros). É unânime 

considerar-se que este facto impede não só a possibilidade de escolha de percursos 

profissionais adequados e coerentes com as experiências vividas e as competências 

adquiridas, como a valorização dessas mesmas experiências para o percurso de 

desenvolvimento profissional conducente à especialização. 

 

Considerando a fase de discussão e debate em que nos encontramos enquanto grupo 

profissional, tentaremos fazer um ponto de situação baseando-nos nos trabalhos que têm 

sido publicados pela Ordem dos Enfermeiros.  

Decorrente das seguintes alterações no âmbito da saúde e do ensino superior, a ORDEM 

DOS ENFERMEIROS (2007), reconheceu a necessidade de reanalisar decisões 

anteriormente tomadas e avançar com novas propostas, consentâneas com as actuais 

políticas a nível educativo e profissional. As alterações supracitadas prendem-se com:  

 A desregulação da oferta formativa em Enfermagem, com o abrupto aumento do 

número de escolas e cursos;  

 A implementação, em Portugal, do Processo de Bolonha, aprovando-se um sistema 

de três ciclos e adoptando-se os descritores genéricos baseados em objectivos de 

aprendizagem e competências;  

 O pronunciamento público da Ordem dos Enfermeiros, culminando na tomada de 

posição de 8 de Maio de 2006, defendendo a adequação dos cursos de Enfermagem 

a Bolonha no âmbito dos descritores do 2º Ciclo, respeitando assim as exigências 

vigentes desde 1999 e defendendo a integração do ensino de Enfermagem no 

ensino universitário; 

 A implementação de um sistema de avaliação e acreditação para a Garantia da 

Qualidade do Ensino Superior através de uma Agência Nacional, na qual as ordens 

profissionais integrarão o seu conselho consultivo;  

 A avaliação, aprovação e reconhecimento de cursos não é entendida como uma 

atribuição das ordens profissionais mas sim do governo;  

 A significativa promoção de condições de acesso de enfermeiros a cursos de 

doutoramento em Enfermagem.  
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Também no âmbito do actual sistema de saúde, a ORDEM DOS ENFERMEIROS (2007), 

tem vindo a destacar que, simultaneamente à crescente complexificação das necessidades 

da população em cuidados de saúde e de Enfermagem, o sistema de saúde tem vindo a 

sofrer profundas alterações, como as seguidamente referenciadas: 

 Passou-se de uma situação de estabilidade profissional, em torno das condições de 

acesso e de desenvolvimento profissional, aplicáveis nas instituições públicas, para a 

existência de regimes contratuais diversificados nas organizações de saúde, públicas 

e privadas; 

 Passou-se de modelos de gestão suportados em normas para modelos de gestão 

suportados em objectivos e resultados; 

 Passou-se de uma concepção de gestão técnico-funcional e administrativa 

centralizada para a descentralização em departamentos e unidades de proximidade 

com tendência para a contratualização de serviços.  

 

As alterações enunciadas anteriormente, no âmbito dos sistemas de Saúde e do Ensino 

Superior actual, têm conduzido a situações de crescente instabilidade nas condições de 

acesso ao exercício profissional e a situações de impossibilidade de regular eficazmente o 

acesso à profissão e impossibilidade de todos os enfermeiros acederem a um percurso de 

especialização reconhecida política e socialmente (ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2007).  

 

Considerando que o modelo ainda vigente, promove a não-implicação das organizações de 

saúde e da tutela no desenvolvimento profissional dos enfermeiros, a Ordem dos 

Enfermeiros tem trabalhado no sentido de concretizar uma proposta de modelo de 

desenvolvimento profissional que contemple a certificação de competências e o sistema de 

individualização das especialidades (ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2006). 

 

Em Assembleia-geral, a ORDEM DOS ENFERMEIROS (2007), apresentou os seguintes 

pressupostos subjacentes ao modelo para certificação de competências:  

a. Garantir que o desenvolvimento dos percursos de profissionalização, realizados por 

cada enfermeiro, permita identificar condições de certificação de competências; 

b. Promover o desenvolvimento profissional no sentido da especialização de todos os 

enfermeiros, de modo a que o cidadão seja atendido por profissionais reconhecidos 

pelo elevado nível de cuidados prestados às necessidades de cada pessoa / família;  

c. Promover a autonomia dos percursos de profissionalização, entendidos como 

percursos de formação face aos percursos académicos, podendo ser 

complementares entre si;  
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d. Tornar relevante tanto para o cidadão individualmente, como para as organizações 

prestadoras, a clarificação de percursos profissionais orientados que fortaleçam e 

façam emergir competências clínicas acrescidas, onde a certificação seja entendida 

como um atestado de garantia dos cuidados que os enfermeiros podem oferecer;  

e. Tornar o desenvolvimento de percursos profissionais orientados, com o incremento 

de uma prática clínica baseada na evidência, um importante contributo para as 

dinâmicas organizacionais de maior exigência e, consequentemente, de melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados; 

f. Tornar relevante o contributo do sistema de desenvolvimento profissional e 

certificação de competências para a qualidade do desempenho organizacional;  

g. Melhorar a relação entre os contextos da prática clínica com as organizações 

formadoras, tanto ao nível da formação pré-graduada como da formação pós-

graduada, enquanto recurso fundamental de legitimação do conhecimento;  

h. Promover um modelo sistémico de desenvolvimento profissional pelo envolvimento 

das instituições de ensino, das instituições de saúde e da própria profissão.  

 

Em 2007, a Ordem dos Enfermeiros apresentou e divulgou as seguintes propostas de 

alteração ao que temos actualmente, de forma a fomentar o desenvolvimento profissional 

dos enfermeiros: 

 Regulação efectiva do acesso à profissão, com promoção da vinculação aos 

cuidados de Enfermagem; 

 Garantia de acesso a um percurso de desenvolvimento profissional, no sentido da 

especialização clínica, para todos os enfermeiros; 

 Um modelo centrado na prática profissional com comprovadas e relevantes 

experiências clínicas, formativas e na área da investigação; 

 Envolvimento dos contextos de cuidados e dos contextos educativos no processo de 

desenvolvimento profissional; 

 Modelo assente num processo dinâmico de incorporação dos desafios da saúde dos 

cidadãos, das organizações e compromisso da tutela. 

 

Segundo a ORDEM DOS ENFERMEIROS (2007) o modelo apresentado caracteriza-se por 

ter início no primeiro dia de exercício profissional do enfermeiro, conduzindo-o a percursos 

de especialização em áreas clínicas de Enfermagem e acompanhando-o ao longo da sua 

vida profissional e organizar-se a partir de um período de internato de Enfermagem, 

constituído pelas duas fases seguintes:  
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Primeira fase do internato de Enfermagem  

 Um ano de exercício profissional tutelado, da responsabilidade dos órgãos próprios 

do internato; 

 Programa formativo proposto pela Ordem dos Enfermeiros (experiências de 

cuidados, formação e investigação), tendo por referência as Competências do 

Enfermeiro de Cuidados Gerais;  

 Condições de acesso e de avaliação a definir pelos órgãos próprios do internato, 

constituídos exclusivamente por enfermeiros.  

Segunda fase do internato de Enfermagem  

 Exercício profissional na área da respectiva especialidade, com duração a definir 

pela Ordem dos Enfermeiros, da responsabilidade dos órgãos próprios do Internato;  

 Programa formativo proposto pela Ordem dos Enfermeiros (experiências de cuidados 

relevantes, formação e investigação), tendo por referência as Competências do 

Enfermeiro Especialista;  

 Condições de acesso e de avaliação a definir pelos órgãos próprios do Internato.  

 

A ORDEM DOS ENFERMEIROS (2007) define ainda, que o modelo de desenvolvimento 

profissional baseado num sistema de certificação de competências implicará: 

 A criação de órgãos próprios do Internato, constituídos por Enfermeiros 

representantes do Ministério da Saúde, da Ordem dos Enfermeiros e das 

Organizações de Saúde;  

 Enfermeiros tutores/supervisores clínicos com certificação para o efeito; 

 Reconhecimento da idoneidade e definição da capacidade formativa dos serviços e 

estabelecimentos de saúde pela Ordem dos Enfermeiros;  

 Envolvimento das organizações prestadoras de cuidados, de ensino e de 

investigação. 

A ORDEM DOS ENFERMEIROS (2007) defende que este modelo é capaz de responder 

aos desafios actuais e futuros, permitindo a consolidação e regulação da profissão, 

assumindo particular relevância, a certificação de competências e a individualização das 

especialidades, constituindo-se como importantes mecanismos de regulação profissional. 

Dado o contexto do estudo e tendo em conta a fase de mudança em que se encontra a 

carreira de Enfermagem, abordamos no sub-capítulo seguinte o desenvolvimento de 

competências relacionais de ajuda no contexto da formação e agora especificamente na 

formação contínua. 
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3.2 – DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS RELACIONAIS DE AJUDA NO 

CONTEXTO DA FORMAÇÃO  

 

As competências relacionais de ajuda assentam nas características e nas capacidades 

pessoais para estabelecer e manter relações afectivas que exprimam afectos, permitindo 

que o sujeito se relacione bem consigo próprio, com o meio ambiente e com os outros. 

Centram-se nas capacidades que permitem adaptar-se às situações, compreender, construir 

e valorizar as noções sobre os objectos, as pessoas e sobre si próprio, criar modelos da 

realidade, dar-lhe sentido e conservar a memória do trabalho (DIAS, 2006). Entendemos 

que ao desenvolvimento de competências relacionais de ajuda subjaz o desenvolvimento de 

competências pessoais e profissionais de cada indivíduo e daí a breve abordagem seguinte 

a estes conceitos.  

As competências pessoais enquanto atributo do sujeito, são características que acentuam o 

seu funcionamento eficaz durante a sua vida e determinam o seu comportamento, sendo 

“desenvolvidas ao longo da vida, quer por via experiencial quer através da formação” (DIAS, 

2006, p. 81). Encontram-se relacionadas com aprendizagens relativas a aspectos de 

desenvolvimento pessoal, comportamental e cultural, comuns e transversais a qualquer 

perfil profissional e à adaptação ao mundo do trabalho, em geral. No desenvolvimento de 

competências pessoais o processo formativo deve ser delineado pelo formando, conforme 

as situações assim o exijam. São competências que se enquadram no “tipo de vivências 

pessoais, familiares e sociais, a partir das quais os sujeitos se desenvolvem, aprendem e 

educam”, assumindo-se como características pessoais que antecedem, promovem ou 

potenciam as competências científicas, técnicas, relacionais e ético-morais, e são 

consideradas transferíveis de umas situações para outras sendo também apreendidas com 

a experiência (DIAS, 2006, p. 80). Manifestam um conjunto de conhecimentos acumulados 

ao longo da vida, que determinam a forma como nos gerimos a nós próprios. PIRES (1994) 

considera que para a aquisição de competências pessoais contribuem todas as experiências 

de vida ocorridas em contextos informais, actividades de trabalho, formação e actividades 

ligadas à vida social e familiar. 

 

De uma forma mais específica, as competências profissionais estão relacionadas com a 

actividade profissional que o indivíduo desenvolve e prendem-se com aspectos específicos 

ou complementares ao desenvolvimento profissional, implicando um conjunto diversificado 

de saberes profissionais, esquemas de acção e atitudes mobilizadas no exercício de uma 

profissão. No entanto, o desenvolvimento de competências profissionais passa 

obrigatoriamente pelo desenvolvimento de competências pessoais e por uma boa adaptação 
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ao meio onde o desempenho se realiza. PIRES (1994) considera que o conhecimento do 

meio profissional, engloba desde os aspectos relacionais com os seus procedimentos de 

trabalho até ao funcionamento da organização onde se insere, incluindo as normas de 

cultura profissional, que são regras e códigos de comportamento em vigor nos diversos 

meios profissionais, e que são fundamentais para uma boa inserção na vida profissional. 

Para ser detentor de competências profissionais implica dispor de conhecimentos, 

habilidades, destrezas e capacidades necessárias para resolver as situações complexas 

relacionadas com o conteúdo da carreira profissional, com autonomia, flexibilidade e 

responsabilidade. Para desenvolver este tipo de competências DIAS (2006, p. 55) considera 

ainda que é necessário desenvolver capacidades criativas e de tomada de decisão para 

responder com eficácia às solicitações profissionais.  

O balanço de competências funciona como um chek – up completo das lacunas de 

formação, saberes, saberes-fazer e saber-ser, tanto do ponto de vista das competências 

profissionais como das qualidades pessoais. Pela bibliografia consultada ressalta a ideia 

que uma forma de ultrapassar estas lacunas passa pela realização de formação contínua 

que ajude o indivíduo e a organização a adaptarem-se às inovações que advêm do mundo 

em permanente mudança, de forma a contribuir para o aumento da qualidade dos cuidados. 

DIAS (2006) corrobora com esta ideia acrescentando que a gestão de competências não 

passa somente pela criação de planos gerais de formação, mas que deve também incluir a 

co-responsabilização do sujeito, devendo apoiar-se sobre a ideia de que a mobilidade no 

percurso da carreira traz oportunidade de desenvolvimento individual, gerindo as 

oportunidades de aprendizagem. 

 

Após análise dos conceitos de competências pessoais e competências profissionais, 

enquanto bases essenciais para o desenvolvimento de competências relacionais de ajuda, 

fica patente que um aspecto determinante na evolução e desenvolvimento deste tipo de 

competências passa obrigatoriamente pela aposta na formação ao longo da vida. 

 

Em Enfermagem, tal como anteriormente referido, pode considerar-se que as rápidas 

mudanças produzidas no domínio das técnicas, tornou rapidamente obsoletas as 

aprendizagens realizadas no âmbito da formação inicial. GUITET (1994), entende que é 

necessário avaliar frequentemente as competências adquiridas e reflectir sobre a forma de 

transferir os saberes-fazer de umas actividades para outras, dado que é necessário gerir o 

capital de competências no sentido evolutivo e de capacidade de adaptação a novas 

situações. Neste campo, ganha sentido a responsabilização do sujeito e a consciência de si, 

na gestão das aquisições e no controlo dos saberes, saber-fazer e saber-ser. 
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O balanço de competências contribui para a tomada de consciência dos saberes adquiridos 

e da eficácia pessoal, tendo como principal objectivo validar o progresso profissional e 

optimizar a procura de emprego. Para JORDÃO (1997) o balanço das competências é útil 

porque intervém no eixo de uma vida profissional, evita a estagnação, possibilita a evolução 

na carreira e permite situar a pessoa face aos saberes realistas e não realistas. Importa 

reconhecer as competências adquiridas através da formação certificada e realizada ao longo 

da vida. 

 

A formação tal como evidenciámos na primeira parte deste capítulo reveste-se de capital 

importância quer na aquisição, quer no desenvolvimento de competências relacionais de 

ajuda, por isso parece-nos pertinente reforçar a sua importância, nomeadamente no âmbito 

do contexto seleccionado. 

Para COSTA (1998, p. 19) a formação “reveste-se de um carácter mediático, externo, 

permanente e temporal, dado que invade todas as fases da vida, todos os domínios, não se 

limitando aos aspectos profissionais”, sendo actualmente considerada como uma obrigação 

dado que dela decorre o reconhecimento profissional e social. 

 

Actualmente confrontamo-nos com transformações relevantes para a Enfermagem, em que 

a prática, como fonte de conhecimento e de reflexão dos profissionais, mediante 

investigação no contexto da prestação de cuidados, destinada à compreensão do que se 

faz, de como se faz e a quem se faz, permite ultrapassar as lacunas de um conhecimento 

profissional baseado na tradição, na autoridade (Formarier, 1988, citado por COSTA, 1998, 

p. 31) e adquirido ao longo de uma experiência profissional raramente ou nunca reflectida e 

assumida, mas, em geral, confinada à reprodutividade do conhecimento académico, 

dicotomizado entre teoria e prática (Quinn, 1988, citado por COSTA, 1998, p. 31). 

 

Mediante estas mudanças, a formação contínua assume-se como um processo de 

transformação que permite a actualização e o aperfeiçoamento de conhecimentos, assim 

como o desenvolvimento de competências exigidas pelas mudanças técnico-organizacionais 

do trabalho. Neste processo de transformação, valorizam-se as competências desenvolvidas 

pelos adultos ao longo da vida, reconhecendo-se que o desenvolvimento de competências 

pode ser feita por outras vias que não a formação académica ou o saber-fazer. 

 

Deparamo-nos então, com uma situação em que a prática profissional e a formação se 

encontram num processo integrado e se articulam nas situações de trabalho. Pretende-se 

actualmente com os projectos de formação a aplicar nos contextos de trabalho, contribuir 

para uma prática de cuidados de Enfermagem centrados na pessoa, através da criação de 
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dispositivos de formação nos serviços, que permitam aos enfermeiros, garantir a melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados de saúde a partir da reflexão intencional sobre a 

experiência e onde os modelos de gestão e orientação da forma de organizar o trabalho 

permitam o desenvolvimento pessoal e profissional dos enfermeiros (MARGATO, 2002). 

 

Para que seja possível a articulação entre a prática profissional e a formação é importante a 

identificação das competências, utilizadas no contexto do trabalho, bem como a 

identificação “da natureza das relações susceptíveis de se estabelecerem entre os contextos 

de formação, que conduziram à produção destas competências e os contextos de trabalho 

onde as mesmas se exercem” (Correia, 1993, citado por COSTA, 1998, p. 32). 

 

No âmbito do contexto do cuidar em fim de vida, importa referir que em Portugal, são 

poucas as unidades que prestam cuidados paliativos de forma devidamente estruturada, 

ainda assim, e segundo a opinião de Isabel Neto o essencial é investir na formação e no 

treino de recursos humanos e não tanto na criação de infra-estruturas (NETO, 2005).  

Os cuidados paliativos pretendem dar uma assistência completa ao ser humano que se 

encontre em situação de intenso sofrimento decorrente de doença incurável em fase 

avançada e rapidamente progressiva. Considerando a morte como um processo normal que 

não se pode nem deve, retardar ou acelerar, têm como objectivo principal promover, tanto 

quanto possível e até ao fim, o bem-estar e a qualidade de vida destes doentes.  

As dificuldades sentidas ao lidar com o doente em fim de vida, tem obrigado a um (re) 

ajustamento da estrutura hospitalar que, apesar de ter sido concebida para prestar cuidados 

curativos, não encontra, muitas vezes, respostas para es tes doentes. Os enfermeiros 

sentem-se desarmados perante a angústia dos doentes em fim de vida, com os quais têm e 

manifestam dificuldade em estabelecer uma “relação de ajuda” (FRIAS, 2003, p. XXII). 

 

Para a Organização Mundial de Saúde os cuidados paliativos são uma prioridade da política 

de saúde, devendo para tal existir uma rede de apoio programada e planificada de forma a 

responder globalmente aos inúmeros problemas dos doentes que se encontram na fase 

mais avançada da doença e no final da vida. 

Perante a emergente necessidade de criar condições para cuidar o doente em fim de vida, a 

Secretária de Estado - Adjunta e da Saúde referiu numa entrevista ao Diário de Noticias que 

o Governo pretende “criar um regime de incentivos para o desenvolvimento de cuidados 

paliativos e continuados em hospitais públicos, misericórdias e instituições privadas”, 

fazendo parte das medidas, a criação de novas unidades de apoio domiciliário e um 

programa de formação de recursos humanos, sendo este o aspecto mais valorizado. 

 

112



Competências de Relação de Ajuda no Desempenho dos Cuidados de Enfermagem 

 

No âmbito desta formação de recursos humanos, podemos considerar que as situações de 

trabalho apresentam-se com potenciais de formação evocando competências específicas 

que “não são o desenvolvimento de dons inatos, nem a consequência de um stock inicial de 

informações, mas um processo interminável e inacabado de formação contínua, em que 

desempenha um papel dinâmico a alternância entre a experiência, a prática, a reflexão 

crítica e as aquisições essenciais de conhecimentos” (Benesse, 1991, citado por COSTA, 

1998, p. 35). 

 

O cuidar em fim de vida determina um contexto de trabalho, que pelas competências 

específicas e múltiplas que mobiliza, implica e comporta um extenso potencial formativo. 

Assumindo-se que a formação contínua é um aspecto fundamental para a qualidade dos 

cuidados ao doente em fim de vida e sendo as competências relacionais de ajuda 

integrantes e essenciais nestes cuidados, faz todo o sentido que haja por parte dos 

enfermeiros e das instituições um investimento na formação contínua nestas áreas de 

intervenção, como forma de potenciar o seu desenvolvimento.  

 

Concordamos com COSTA (1998) quando afirma que do ponto de vista global, preconiza-se 

a melhoria dos níveis de formação, articulando a formação inicial com a formação de 

indivíduos, cujos papéis se perspectivam para a renovação, articulando a formação inicial 

com a formação contínua e informal. Esta autora reforça estas ideias ao considerar que  

“uma formação contínua, baseada na prática, pode assegurar uma evolução 
coerente. Teoria/prática/teoria – um processo dialéctico sistematizador de princípios 
de acção e que confere um carácter mais elaborado às “teorias práticas” num ciclo 
que, permanentemente, se enriquece e que faz crescer permanentemente o 
enfermeiro, através de um maior domínio e controlo dos saberes de que faz uso” 
(Amiguinho, 1992, citado por COSTA, 1998, p. 45). 

 

O local de trabalho enquanto organizador e dinamizador da formação contínua assume-se 

como espaço privilegiado para a construção do saber e do domínio experiencial. 

AMENDOEIRA (2000, p. 67), considera que uma das grandes dificuldades dos enfermeiros 

em criar uma zona de autonomia “situa-se no facto de que a busca da especificidade do 

cuidado de Enfermagem, sempre atravessou duas vertentes essenciais, uma delas 

relacionada com a necessidade de um conhecimento e saberes técnicos próprios e a outra 

relacionada com a exigência de competências relacionais, tidas como essenciais” 

considerando-se estas como “capacidades, aptidões e habilidades que permitem melhorar a 

interacção do enfermeiro no seu contexto de trabalho, sendo necessário que o enfermeiro 

desenvolva as suas competências cognitivas, afectivas, sociais e espirituais” (MENDES et 

al., 2000, p. 128).  
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Após esta análise, podemos afirmar que a formação contínua contribuirá certamente para o 

desenvolvimento de profissionais competentes que possuindo um repertório de 

conhecimentos e de capacidades vasto e diversificado, toma, executa e avalia as decisões 

que selecciona, em circunstâncias quase sempre imprevisíveis, de modo a que estas se 

constituam como soluções adequadas, socialmente legitimáveis a abertas a constantes 

reajustamentos para poderem continuar a garantir a sua responsividade à instabilidade 

permanente. 

 

Ao falarmos em formação contínua fica patente a ideia de “desenvolvimento societal e 

humano numa simbiose que compromete cada uma dessas dimensões com a outra” (SÁ-

CHAVES, 2000, p. 41), ou seja, consideramos que pessoas individualmente mais 

conhecedoras, mais maduras, competentes e desenvolvidas quer a nível pessoal quer 

profissional são um dos factores decisivos no desenvolvimento social e que sociedades 

mais desenvolvidas são potencialmente promotoras de culturas de formação que favorecem 

cada um dos seus indivíduos. 

 

Como anteriormente referido, autores como COLLIÈRE (1989), ADAM (1994) e QUEIRÓS 

(1999) evidenciam nos seus trabalhos a necessidade dos enfermeiros terem um programa 

específico ao nível da componente relacional do cuidar em Enfermagem, considerando que 

esta permite “que a enfermeira desenvolva com plenitude o seu papel autónomo e que o 

faça utilizando a relação de ajuda como base terapêutica” e não “deixando escapar aquilo 

que pode parecer periférico, subterrâneo, marginal e assim de algum modo, ser ignorado ou 

ser delegado em outros profissionais” (QUEIRÓS, 1999). 

 

Considerando a importância de realização destes programas de formação e atendendo ao 

contexto (fim de vida) importa realçar a ideia de Chaliffour (1993) citado por QUEIRÓS 

(1989, p. 59) que afirma que “a aquisição de conhecimentos se pode fazer de um modo 

mais ou menos rápido e em um tempo pré-estabelecido, mas a aquisição das habilidades 

requer a prática e a supervisão e ainda que a aquisição e modificação das atitudes ou 

hábitos é complexa e demora, muitas vezes, vários meses, ou anos e necessita de uma 

supervisão a longo prazo”. 

 

Existem outros autores que, ao nível da formação contínua, defendem um investimento na 

formação experiencial, por considerarem que “o reconhecimento que tem vindo a ser 

atribuído aos locais de trabalho é resultado de uma articulação entre as práticas formativas 

e os contextos de trabalho (CANÁRIO, 1999, p. 44) levando a uma importância crescente da 

formação experiencial. O autor supracitado considera ainda que o potencial formativo das 
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situações de trabalho passa pela criação de dispositivos e dinâmicas formativas que 

proporcionem, no contexto de trabalho, “condições necessárias para que os trabalhadores 

transformem as experiências em aprendizagens”. 

Também PINEAU (1991) considera que não existindo a mediação de programas, de 

conteúdos, de suportes e de formadores a formação experiencial emerge “como uma 

formação por contacto directo mas reflectido”. As experiências e os acontecimentos 

funcionam como base para a formação do sujeito, prolongando-se ao longo do seu ciclo de 

vida, tornando-se o processo de formação indissociável do processo de construção do 

indivíduo. 

 

Em suma e após abordagem das temáticas relacionadas com a importância e evolução da 

educação e da formação no desenvolvimento de competências relacionais de ajuda, 

podemos afirmar que a formação enquanto processo dinâmico e interminável, contribui 

decisivamente para o desenvolvimento deste tipo de competências, sendo ainda 

fundamental o desenvolvimento de modelos de formação contínua com os enfermeiros, 

focalizando a prática de cuidados no contexto do fim de vida. 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

 

A realização de um estudo de pesquisa exige a utilização de uma metodologia científica, 

como base de partida para a aquisição e transmissão de conhecimentos, tendo como 

objectivo final, encontrar resposta para um ou mais problemas formulados, sendo para isso 

necessário percorrer um conjunto de etapas e ter em conta certos procedimentos. 

 

Neste capítulo descrevemos a metodologia adoptada, apresentando as hipóteses 

delineadas e especificando os critérios de selecção da amostra e as suas características 

gerais, as variáveis em estudo, o instrumento de recolha de dados utilizado, os 

procedimentos de recolha de dados e o tratamento de dados, tendo em conta os recursos 

disponíveis. 

O desenvolvimento da pesquisa bibliográfica permitiu-nos identificar e limitar o problema de 

investigação que pretendemos estudar: a possibilidade das competências relacionais de 

ajuda que os enfermeiros evidenciam no desempenho da prática clínica, no cuidado a 

doentes em fim de vida, serem influenciadas pelo sexo, pela categoria profissional, pela 

instituição a que pertence, pela idade, pelo tempo de experiência profissional, pela 

importância atribuída à formação contínua em “relação de ajuda” e pela satisfação com a 

vida em geral. 

 

O estudo realizado enquadra-se no domínio da investigação descritivo-correlacional, de 

natureza transversal, em que se pretende explorar e determinar a existência de relações 

entre as variáveis, de modo a descrever essas relações (FORTIN, 1999). 

 

 

 

4.1 - HIPÓTESES  

 

A fase inicial de uma pesquisa científica consiste em precisar uma área de interesse ou 

preocupação do investigador, para a qual pretendemos encontrar algumas explicações. 

Torna-se necessário elaborar hipóteses, que direccionem o presente estudo e que permitam 

relacionar algumas variáveis. 
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Neste estudo pretendemos testar as seguintes hipóteses: 

 

 H1 – O valor atribuído pelos enfermeiros às competências relacionais de ajuda no 

contexto do cuidado ao doente em fim de vida é diferente em função das variáveis sexo, 

categoria profissional e instituição a que pertence; 

 H2 – Há relação entre o valor atribuído pelos enfermeiros às competências 

relacionais de ajuda e as variáveis idade, tempo de experiência profissional e importância 

atribuída à formação contínua em “relação de ajuda”; 

 H3 – O valor atribuído às competências relacionais de ajuda no contexto do cuidado 

ao doente em fim de vida é maior nos enfermeiros que apresentam maior valor de satisfação 

com a vida em geral. 

 

 

 

4.2 - POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

No planeamento de um trabalho de investigação torna-se necessário definir a população a 

ser estudada. Sendo impossível abranger a população na sua globalidade, surge a 

necessidade de escolher uma amostra, que segundo GIL (1989) é um subconjunto dos 

elementos da população, que deve apresentar características idênticas às da população, 

para que seja representativa. 

 

A população alvo considerada é constituída por todos os enfermeiros que prestam cuidados 

a doentes em fim de vida, tendo por isso uma maior percepção das competências 

relacionais de ajuda a desenvolver e mobilizar neste contexto de prestação de cuidados. 

Identificada a população alvo, impõem-se a determinação dos elementos que constituirão o 

grupo com os quais trabalharemos – a amostra.  

 

Critérios de inclusão: 

Enfermeiros que exercem funções em contexto de cuidados a doentes em fim de 

vida; 

Tempo mínimo de experiência profissional – seis meses. 

 

A amostra traduz-se na selecção dos enfermeiros que prestam cuidados a doentes em fim 

de vida, com um mínimo de tempo de experiência profissional de seis meses, que aceitem 

ou possam participar no estudo, num total de cinquenta e seis enfermeiros. Para tal 

recorreremos à técnica de amostragem intencional. 
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4.3 - VARIÁVEIS EM ESTUDO E SUA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Podem definir-se as variáveis como sendo características mensuráveis de um fenómeno, 

que podem apresentar diferentes valores ou ser agrupadas em categorias, devem ser 

definidas e esclarecidas de forma a serem passíveis de observação e mensuração, pelo que 

o investigador necessita de definir e esclarecer as variáveis em estudo, especificando a 

maneira como a variável será observada e mensurada na respectiva pesquisa. 

Seleccionámos as variáveis em função da questão de investigação e das hipóteses 

formuladas. 

 

A variável dependente é afectada ou explicada pela variável independente, ou seja, varia 

de acordo com as mudanças nesta variável. 

A variável dependente - competências relacionais de ajuda - foi operacionalizada em quatro 

dimensões temáticas e cinquenta e um itens. As dimensões são: competências genéricas, 

competências empáticas, competências de comunicação e competências de contacto, que 

são consideradas como constatámos pela revisão bibliográfica realizada, relevantes para o 

estudo.  

Cada item é apresentado numa escala tipo Likert, permitindo uma variação de resposta 

entre um e sete, sendo um a máxima discordância e sete a máxima concordância (1 - 

completamente em desacordo, 2 - moderadamente em desacordo, 3 - ligeiramente em 

desacordo, 4 - nem concordo nem discordo, 5 - ligeiramente de acordo, 6 - moderadamente 

em acordo e 7 - completamente em acordo), correspondendo à opinião de cada enfermeiro 

inquirido. 

 

À dimensão competências genéricas correspondem os seguintes itens: 

 A qualidade do trabalho que executo depende do conhecimento que tenho de mim 

próprio. 

 A qualidade do trabalho que executo passa pela capacidade que tenho em 

comunicar com o outro.  

 A sensibilidade intelectual e afectiva que possuo, ajuda-me a compreender e ser 

capaz de intervir no decurso de uma relação de ajuda. 

 Reconhecer as minhas características físicas, sociais, espirituais ajuda-me a tomar 

conhecimento das minhas limitações. 

 Como enfermeiro a minha ajuda ao outro é um processo dinâmico que evolui no 

tempo e no espaço. 

 Ao planificar os cuidados faço-o em função das prioridades fixadas depois destas 
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serem aferidas e validadas com o próprio utilizador dos cuidados de saúde. 

 No decurso das intervenções de Enfermagem apelo à colaboração do utilizador dos 

cuidados de saúde. 

 O toque permite-me aperceber do grau de satisfação ou de mal estar do utilizador 

dos cuidados de saúde. 

 O toque para mim reveste-se de espontaneidade, intuição e conhecimento. 

 Quando entro em contacto com alguém o primeiro órgão dos sentidos que uso é o da 

visão. 

 Quando uso o olhar como forma de contacto, tenho bem claro o objectivo que 

pretendo. 

 Reconheço a minha habilidade em utilizar o sentido da visão tendo em conta os 

desconfortos que a ele podem estar associados. 

 Desenvolvo na minha prática a capacidade de compreensão do significado e valor 

dos dados percebidos e observados. 

 Quando observo distingo os factos reais das impressões subjectivas. 

 Tenho a capacidade de detectar quando o utilizador dos cuidados de saúde quer 

dirigir a minha atenção para aspectos secundários. 

 No processo de comunicação atendo às expressões não verbais, cuja riqueza pode 

ser maior que a linguagem verbal. 

 Quando escuto elimino tanto quanto possível qualquer preocupação pessoal 

procurando um estado de espírito calmo e sereno. 

 Em situação de escuta, adopto uma posição corporal de abertura. 

 Faço sentir ao utilizador dos cuidados de saúde a importância que ele tem para mim. 

 Aceito a realidade do utilizador dos cuidados de saúde como sendo única. 

 

Para a dimensão competências empáticas, os itens existentes são: 

 A fim de evitar confusão, no processo de comunicação só uso o feed back para 

descrever um tipo de comportamento. 

 Na compreensão empática, procuro apreender os dados obtidos como sendo o 

próprio utilizador dos cuidados de saúde. 

 Partilho com o utilizador dos cuidados de saúde algumas das minhas características 

gerais como uma atitude facilitadora da empatia. 

 Considero a autenticidade como uma das características presentes na pessoa 

emocionalmente sã. 

 Ao comunicar de forma autêntica, estou a servir de "modelo" junto ao utilizador dos 

cuidados de saúde. 

 O uso da especificidade leva o utilizador dos cuidados de saúde a reconhecer as 
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suas emoções de forma precisa objectiva e concreta. 

 Ao utilizar a especificidade, faço com que o utilizador dos cuidados de saúde seja 

preciso na comunicação. 

 A imediaticidade visa ajudar o utilizador dos cuidados de saúde a reconhecer no 

"aqui e agora" as informações que lhe comunica o seu organismo. 

 Quando estou com o utilizador dos cuidados de saúde, os acontecimentos passados 

só devem ser considerados naquilo que afectam o doente no presente momento. 

 Na confrontação coloco em relevo as contradições do comportamento e do discurso 

do utilizador dos cuidados de saúde, ajudando-o a clarificar a sua situação. 

 Só utilizo a confrontação quando tenho à-vontade com o utilizador dos cuidados de 

saúde de modo a que ele sinta que sou seu aliado. 

 Identifico com clareza os objectivos a atingir para que no momento da confrontação 

não misture os meus próprios objectivos. 

 Tenho presente que a confrontação não deve ser imposta ao utilizador, mas ser-lhe 

apresentada como tentativa para poder ajudá-lo a resolver os seus problemas. 

 

Na dimensão competências de comunicação, consideram-se os seguintes itens: 

 Para que a escuta seja eficaz no processo de relação de ajuda, olho o utilizador dos 

cuidados de saúde na face sem contudo me fixar demasiado nos seus olhos. 

 No decurso da relação de ajuda, uso o silêncio como meio de comunicação com o 

utilizador dos cuidados de saúde. 

 Habitualmente vivo o silêncio de modo a que possibilite o emergir de emoções, 

facilitando a aproximação com o utilizador dos cuidados de saúde. 

 Uso a reprodução de palavras no decurso da relação de ajuda para parafrasear, 

resumir ou tornar evidente algum aspecto da comunicação. 

 Utilizo a reformulação para facilitar o acesso da pessoa com necessidade de ajuda 

às suas próprias emoções. 

 Recorro à elucidação para ajudar o utilizador dos cuidados de saúde a perceber as 

suas vivências na globalidade. 

 O uso da síntese permite-me realçar o que é essencial no conteúdo comunicado. 

 O uso da síntese permite-me verificar se retive o essencial da comunicação, 

convidando a pessoa com necessidade de ajuda a completar o conteúdo se houver 

necessidade. 

 O uso da síntese permite ao utilizador dos cuidados de saúde voltar àqueles 

momentos em que o conteúdo foi pouco claro ou sem sentido aparente. 
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À dimensão competências de contacto, correspondem os itens: 

 Selecciono adequadamente o momento em que a aproximação com o utilizador dos 

cuidados de saúde deve acontecer. 

  Ao comunicar com o utilizador dos cuidados de saúde atendo à distância física a 

manter como uma forma de comunicação. 

 Frequentemente utilizo a distância de carácter íntimo (45 cm) quando ajudo o 

utilizador dos cuidados de saúde nas actividades da vida diária. 

 Utilizo sobretudo a distância pessoal (45-125 cm) quando pretendo fazer uma 

observação cuidada do utilizador dos cuidados de saúde. 

 Utilizo a distância social (120-210 cm) quando tenho dificuldade em estabelecer uma 

relação próxima com o utilizador dos cuidados de saúde. 

 Quando uso a distância pública (360-750 cm) as permutas só são possíveis se forem 

feitas em voz alta e assim a comunicação não verbal perde-se. 

 Quando adopto determinada distância na interacção com o utilizador dos cuidados 

de saúde respeito a sua origem sócio-cultural. 

 A distância que adopto com o utilizador dos cuidados de saúde é reveladora da 

importância que ele tem para mim. 

 A posição física que adopto no contacto com o utilizador dos cuidados de saúde 

pode ser reveladora da importância que ele tem para mim. 

 

Neste estudo consideram-se como variáveis independentes a idade, o sexo, a categoria 

profissional, o tempo de experiência profissional, a instituição a que pertence, a importância 

atribuída à formação contínua em “relação de ajuda” e a satisfação com a vida em geral. 

 

A idade foi expressa em anos, no instrumento de recolha de dados. A pertinência de escolha 

da variável idade prende-se com o facto de as presumíveis dificuldades de integração 

sentidas pelos enfermeiros mais novos e consequentemente recém formados, no contexto 

do cuidado ao doente em fim de vida, poderem conduzir a uma menor mobilização de 

competências relacionais de ajuda. 

 

A variável sexo foi operacionalizada em masculino e feminino. Consideramos que apesar de 

existirem cada vez mais homens a exercerem a profissão de Enfermagem, esta continua a 

ser maioritariamente exercida por mulheres.  

 

A categoria profissional é considerada a posição que o enfermeiro ocupa na estrutura 

hierárquica da carreira de Enfermagem. Esta é regulamentada pelo DECRETO-LEI nº 

437/91 de 8 de Novembro e prevê três áreas de actuação que comportam sete categorias. 
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Consideramos as categorias de enfermeiro, enfermeiro graduado, enfermeiro especialista e 

enfermeiro chefe, por considerarmos que todos, exercendo funções no contexto do cuidado 

ao doente em fim de vida necessitarão de mobilizar competências relacionais de ajuda, 

parecendo pertinente acreditar que poderão apresentar diferenças consoante o nível de 

formação. 

 

O tempo de experiência profissional corresponde ao tempo de exercício da profissão de 

Enfermagem. Solicitado aos inquiridos que o tempo de experiência profissional fosse 

expresso em anos. A pertinência da selecção desta variável prende-se com o facto de 

considerarmos que a experiência pode ser determinante no desenvolvimento e mobilização 

de competências relacionais de ajuda no contexto do cuidado ao doente em fim de vida. 

 

A variável instituição a que pertence foi operacionalizada através do instrumento de recolha 

de dados em cinco alternativas que são: 

 Instituto Português Oncologia Francisco Gentil – Coimbra, Entidade Pública 

Empresarial (E.P.E.). 

 Instituto Português Oncologia Francisco Gentil – Porto, E.P.E. 

 Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. – Hospital do Fundão 

 Hospitais da Universidade de Coimbra; 

 Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus - Casa de Saúde da 

Idanha; 

 

A variável importância atribuída à formação contínua foi operacionalizada no instrumento de 

recolha de dados através de quatro questões fechadas.  

A primeira destas questões, relativa ao tipo de formação em que se insere a formação 

contínua realizada em “relação de ajuda”, e operacionalizada em sete alternativas: 

 Jornadas / Congressos; 

 Seminários; 

 Workshops; 

 Debates; 

 Estágios; 

 Formação em serviço; 

 Formação pós-graduada. 

 

As restantes três questões operacionalizam a variável importância atribuída à formação 

contínua. Foram estruturadas com base na literatura e apresentadas numa escala que varia 
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de “sem importância” a “extrema importância”. As questões são as seguintes: 

 Qual o grau de importância que atribui à formação desenvolvida, para aumentar os 

seus conhecimentos sobre “relação de ajuda”? 

 Qual o grau de importância que atribui à formação desenvolvida, para melhorar as 

suas competências ao cuidar o doente em fim de vida? 

  Qual o grau de importância que atribui à formação desenvolvida para a melhoria das 

relações de ajuda entre os elementos da equipa? 

 

A variável satisfação com a vida em geral foi medida através da SWLS (Satisfaction Whith 

Life Scale) de DIENER et al. (1985), operacionalizada em cinco itens, todos formulados no 

sentido positivo, apresentados numa escala tipo Likert de cinco pontos, em que a pontuação 

poderá variar entre um mínimo de cinco e um máximo de vinte e cinco pontos. 

Os itens são: 

1. A minha vida parece-se, em quase tudo, com o que eu desejaria que ela fosse. 

2. As minhas condições de vida são muito boas. 

3. Estou satisfeito com a minha vida. 

4. Até agora, tenho conseguido as coisas importantes da vida, que eu desejaria. 

5. Se eu pudesse recomeçar a minha vida, não mudaria quase nada. 

 

 

Para este estudo foram seleccionadas algumas variáveis no sentido de caracterizar a 

amostra, como sejam as variáveis idade e sexo, que sendo consideradas variáveis 

independentes foram já descritas anteriormente, podendo ser também ser designadas por 

variáveis atributo. 

 

 

 

4.4 - INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

 

 

O instrumento seleccionado para realizar a recolha de dados será apresentado sob a forma 

de questionário, considerando-se que “as questões são concebidas com o objectivo de 

colher informação factual sobre os indivíduos, os acontecimentos ou as situações 

conhecidas dos indivíduos ou ainda sobre as atitudes, as crenças e intenções dos 

participantes” (FORTIN, 1999, p. 249). 
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Optámos pelo questionário por nos parecer ser o mais adequado, por garantir o anonimato, 

pela facilidade na administração e pela economia de tempo. Tendo ainda como vantagens a 

apresentação uniformizada e ordem idêntica das questões para todos os sujeitos, a 

existência das mesmas directrizes que podem assegurar a fiabilidade do método, o ser de 

natureza impessoal, e contribuir para organizar e controlar os dados de forma a permitir um 

melhor controlo dos enviesamentos (FORTIN, 1999).  

 

O instrumento de recolha de dados é composto por uma ficha de dados sócio-demográficos 

dos elementos da amostra, pelo Inventário de Competências Relacionais de Ajuda (ICRA), 

pela Escala de Satisfação Com a Vida (SWLS), e por questões relativas à importância 

atribuída à formação contínua em “relação de ajuda”, realizada durante os últimos dois anos 

de exercício profissional (ANEXO I). 

Descrevem-se seguidamente estes instrumentos: 

 

 

Dados Sócio-Demográficos dos Elementos da Amostra  

 

Este questionário constitui a primeira parte do instrumento de recolha de dados a ser 

preenchida pelos enfermeiros. Constituído por seis questões (três fechadas e três abertas – 

as fechadas referentes aos indicadores da variável sexo, categoria profissional e instituição 

a que pertence e as abertas referentes ás variáveis idade, tempo de experiência profissional 

e tempo no serviço). 

 

 

Inventário de Competências Relacionais de Ajuda (ICRA)  

 

Inventário da autoria de FERREIRA, TAVARES e DUARTE (2006), de auto resposta, e que 

teve por base os pressupostos descritos no quadro 8. 
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Quadro 8 – Base conceptual do Inventário de Competências Relacionais de Ajuda 

Sub-escalas Conceitos Exemplos de itens 

Competências 

Genéricas 

 

CONHECIMENTOS – O saber refere-se à 

capacidade científica de atender as 

necessidades em cuidados de 

Enfermagem específicos a cada pessoa 

Conhecimentos de si 

Conhecimentos profissionais 

Como enfermeiro a minha ajuda 

ao outro é um processo dinâmico 

que evolui no tempo e no espaço 

 

Competências de 

Contacto 

 

 

HABILIDADES DE 

INTERACÇÃO – O modo como o 

enfermeiro coloca, comunica e toca no 

utilizador dos cuidados de saúde influencia 

o conteúdo das trocas entre ambos 

Olhar 

Toque 

Distâncias 

Escuta 

Meios de Comunicação 

* A distância que adopto com o 

utilizador dos cuidados de saúde 

é reveladora da importância que 

ele tem para mim 

* No decurso da relação de ajuda, 

uso o silêncio como meio de 

comunicação com o utilizador dos 

cuidados de saúde 

 

Competências de 

Comunicação 

 

Competência 

Empática 

 

ATITUDES DE INTERACÇÃO 

– Atitude pela qual o enfermeiro reconhece 

o utilizador dos cuidados de saúde como 

único, compreende o seu ponto de vista e 

aceita o seu mundo 

Compreensão empática 

Respeito caloroso 

Autenticidade 

Especificidade 

* Na compreensão empática 

procuro apreender os dados 

obtidos como sendo o próprio 

utilizador dos cuidados de saúde 

 

Fonte: FERREIRA, M. M. C.; TAVARES, J.; DUARTE, J. – Competências relacionais de 

ajuda nos Estudantes de Enfermagem. Referência. Coimbra. IIª Série: 2 (Junho 2006). 

 

Este inventário na sua versão final é constituído por 51 itens, destinados a avaliar as 

competências relacionais de ajuda de um estudante/enfermeiro. 

As respostas situam-se numa escala tipo Likert, permitindo uma variação de resposta entre 

um e sete, sendo um a máxima discordância e sete a máxima concordância. Quanto maior 

for a pontuação obtida, mais competências relacionais de ajuda têm os sujeitos. A 

pontuação global pode ir de um mínimo de 51 a um máximo de 357.   

A amostra utilizada para validar o Inventário de Competências Relacionais de Ajuda foi 

constituída por 314 estudantes de Enfermagem da zona centro do país. 

A consistência interna da escala revelou-se muito boa, obtendo um índice Alpha de 

Cronbach de 0,74 e um valor de correlação de Spearman - Brown de 0,87. 
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Através da análise factorial, com rotação ortogonal do tipo varimax, a autora extraiu quatro 

factores que foram identificados como dimensões temáticas e que foram designadas da 

seguinte forma: 

Factor 1 – Competências genéricas – constituído por 20 itens (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 41) que revelam a forma como o enfermeiro entende o outro, 

o seu trabalho e a sua pessoa. É o factor de maior peso e explica 16,83% da variância total. 

Factor 2 – Competências empáticas – constituído por 13 itens (37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51) que demonstram o modo como o enfermeiro compreende o mundo do 

utilizador dos cuidados de saúde e o reconhece como único aceitando os seus pontos de 

vista. Este factor explica 12,06% da variância total. 

Factor 3 – Competências de comunicação – possui 9 itens (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36) que integram recursos importantes na comunicação como a escuta, o silêncio, a 

reformulação, a reprodução e a síntese. Explica 9,62% da variância total. 

Factor 4 – Competências de contacto – Integra 9 itens (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 

que se referem à posição, postura e modo como o enfermeiro se coloca face ao utilizador 

dos cuidados de saúde. Explica 8,46% da variância total. 

Para a globalidade do inventário, a variância total explicada é de 46,93%, podendo 

considerar-se muito boa. 

 

 

Escala de Satisfação com a Vida (SWLS) 

 

A Escala de Satisfação com a Vida foi planeada e estruturada por DIENER et al. (1985) de 

forma a avaliar o juízo subjectivo que cada indivíduo faz sobre a qualidade da própria vida, 

de acordo com critérios estabelecidos por si e não em função de padrões impostos 

externamente, pelo investigador ou por outrem. O sujeito respondente tem a liberdade de 

integrar e ponderar os vários domínios da sua vida em geral e os diversos estados de 

espírito, de modo a chegar a um juízo global, positivo ou negativo, sobre a própria 

existência. 

Os estudos em torno da construção dos itens conduziram a uma versão composta por 5 

itens formulados no sentido positivo, pertencentes a uma escala tipo Likert de 5 pontos, 

podendo a pontuação variar entre um mínimo de 5 e um máximo de 25 pontos. 

Esta escala foi aplicada a uma amostra de 176 estudantes universitários do curso de 

psicologia da universidade de IIIinois, revelando uma consistência interna de 0,87. Este 

valor é considerado bastante bom, dado a escala conter apenas 5 itens. Dois meses depois 

a escala foi reaplicada a 76 desses estudantes, obtendo-se um coeficiente teste-reteste de 

0,82. Este valor continuou a decrescer ao longo do tempo (0,54 ao fim de 4 anos), 
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apontando para a possibilidade de mudanças nas condições de vida se reflectirem nos 

padrões de resposta da Escala de Satisfação Com a Vida. A escala parece apresentar uma 

estabilidade temporal moderada, corroborando o pressuposto de uma certa consistência da 

satisfação com a vida, ao longo do tempo (Pavot e Diener, 1993, citados por SECO, 2000). 

 

Uma análise factorial em componentes principais revelou a emergência de um só factor, 

contribuindo para 66% da variância, resultado que sugere uma grande coerência para o 

conceito (DIENER et al., 1985; PAVOT e DIENER, 1993). 

A título conclusivo podemos afirmar que todo o trabalho preliminar realizado com a Escala 

de Satisfação Com a Vida (SWLS) revelou que a satisfação com a vida constitui um 

constructo psicológico de grande significado e relevância, apresentando boas propriedades 

psicométricas, quer em termos de validade quer em termos de fidelidade. A SWLS foi 

validada em amostras provenientes de diferentes contextos socioculturais e linguísticos, 

revelando, globalmente, bons índices de fidelidade e de validade. O facto de existir em 

várias línguas parece sugerir que a escala revela potencialidades, enquanto medida 

transcultural da satisfação com a vida, aspectos inerentes à sua validade discriminante e à 

relação com as dimensões do afecto, no âmbito do bem-estar pessoal, carecem, no entanto, 

de investigação adicional (SIMÕES, 1992). 

 

Validação da SWLS em amostras portuguesas  

Em Portugal a SWLS foi validada pela primeira vez por NETO et al. (1990), sendo aplicada a 

308 professores do ensino básico e secundário, com idade média de 38,8 anos e tempo de 

serviço médio de 16 anos. Apresentou um valor do índice Alpha de Cronbach de 0,78, tendo 

a analise factorial em componentes principais revelado a existência de um só factor, 

contribuindo para 53,1% da variância. A análise de itens revelou correlações altamente 

significativas de todos os itens com o valor total (p <0,001). Procurando examinar a relação 

da SWLS com outras medidas psicológicas (auto-eficácia, ansiedade social, 

aceitação/rejeição pessoal, entre outras), os autores encontraram correlações significativas 

e negativas entre a SWLS e o Teacher Role Survey (TRS), mostrando que a satisfação com 

a vida se encontra associada à internalidade. 

Posteriormente, SIMÕES (1992) levou a cabo uma outra validação da SWLS, retocando 

alguns aspectos da tradução, de forma a tornar o conteúdo mais compreensível para 

populações de nível cultural inferior ao da amostra de professores e reduzindo para 5 o 

número de alternativas de resposta, simplificando assim o preenchimento da escala. A 

redução do número de alternativas de resposta não se traduzirá necessariamente numa 

alteração negativa das qualidades psicométricas da escala, já que “a multiplicação das 

alternativas de resposta só é favorável dentro de determinados limites” (SIMÕES, 1992, p. 

130



Competências de Relação de Ajuda no Desempenho dos Cuidados de Enfermagem 

 

506). Neste caso, a pontuação obtida pelo sujeito na SWLS poderia variar entre um mínimo 

de 5 pontos e um máximo de 25, valor que traduziria uma elevada satisfação com a vida. 

A amostra utilizada por SIMÕES (1992) era constituída por 74 alunos do 2º ano do curso de 

Ciências da Educação, do 3º ano do curso de Psicologia e, ainda, do Mestrado em Ciências 

da Educação, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra, e por 130 adultos de diversas idades e categorias profissionais, com 

predominância de indivíduos da classe média ou média superior. Embora com uma versão 

da SWLS reduzida para 5 alternativas de resposta, obteve-se, com este estudo, valores 

praticamente idênticos aos de NETO et al. (1990), no que respeita à fidelidade (alfa de 

Cronbach de 0,77) e à validade factorial (emergindo um único factor, explicativo de 53,1% 

da variância). 

Todas as correlações item-total se revelaram significativas ao nível de 0,001, constatando-

se que, à semelhança dos trabalhos de DIENER et al. (1985) e de NETO et al. (1990), 

também neste estudo, o item 5 registou o valor mais baixo de correlação item-total, situação 

que pode ser explicada, em parte, pelo facto de se encontrar formulado no passado, 

enquanto os outros quatro se referem ao presente, explicação que, no entanto, carece de 

uma confirmação empírica. 

Com base numa amostra de 752 professores portugueses, SECO (2000) encontrou um 

índice de consistência interna, traduzido num alfa de Cronbach de 0,85, um bom valor de 

alfa, quando se trata de um instrumento com apenas 5 itens. Da análise factorial em 

componentes principais, emergiu um único factor (a satisfação com a vida), explicativo de 

63% da variância total, corroborando-se, assim, o pressuposto da unidimensionalidade da 

escala. Todos os itens apresentaram saturações significativas e superiores a 0,72 o que, na 

opinião de PEARSON e VAUGHAN (1992), constituem saturações excelentes. De referir 

que todos os valores de comunalidade, são superiores a 0,60, traduzindo, assim, uma boa 

covariância de cada item com o factor. No referido estudo, a autora confirmou também as 

predições relativas à validade de constructo da Escala de Satisfação Com a Vida (SWLS). 

Tal como se previa, registou-se uma relação positiva entre a satisfação com a vida em geral, 

uma auto-estima positiva, uma orientação motivacional intrínseca, um locus de controlo 

tendencialmente interno, um certo sentido de autonomia no trabalho e a satisfação 

profissional docente. 

 

Em síntese, a SWLS é um instrumento constituído por 5 itens tipificados numa escala de 

Likert de 5 pontos, que tem vindo a evidenciar índices de fidelidade e de validade 

adequados, aliados à simplicidade de resposta e brevidade de aplicação.  
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Formação Contínua em “Relação de Ajuda” 

 

Este questionário constitui a última parte do instrumento de recolha de dados a ser 

preenchida pelos enfermeiros.  

Constituído por quatro questões fechadas referentes ao tipo de formação realizada 

(Jornadas/congressos, seminários, workshops, debates, estágios, formação em serviço e 

formação pós-graduada) e à importância atribuída a essa mesma formação, quer nos 

contributos para o aumento dos conhecimentos sobre “relação de ajuda”, quer na melhoria 

das competências ao cuidar o doente em fim de vida, quer na melhoria das relações de 

ajuda entre os elementos da equipa.  

 

 

 

4.5 - PRÉ-TESTE 

 

O questionário foi sujeito a um pré-teste para a adequação à população a estudar. O pré-

teste foi realizado com enfermeiros que prestam cuidados a doentes em fim de vida,com 

mais de seis meses de experi,ência profissional por apresentarem características 

semelhantes às da amostra que se pretendia estudar, com tempo suficiente para se 

necessário se proceder à reformulação de alguma questão. O pré teste realizou-se, durante 

a primeira quinzena do mês de Março de 2007. 

 

Com a realização do pré-teste do questionário pretendeu averiguar-se: 

- Se as instruções do questionário são suficientemente adequadas; 

- Se todas as questões são compreendidas, se são compreendidas por todos da 

mesma forma e da forma prevista pelo investigador; 

- Se a gama de respostas propostas nas questôes de respostas fechada cobrem 

todas as opções possíveis; 

- Se a ordem das questões é a mais correcta; 

- Se existem questões inúteis ou repetitivas. 

 

Foram aplicados 10 questionários. Uma vez recebidos os questionários preenchidos e os 

respectivos comentários, procedeu-se à análise dos mesmos, não se tendo detectado 

nenhuma incongruência na elaboração do mesmo ao mesmo tempo que não foi formulada 

nenhuma opinião negativa relativamente ao questionário, apenas sendo referido pelos 

enfermeiros que o questionário seria relativamente extenso.  
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4.6 - PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS E ASPECTOS ÉTICOS 

 

Uma investigação com seres humanos, implicando a sua participação, levanta sempre 

questões éticas e legais, pelo que só deve ser realizada se não colocar em causa a 

autonomia e o respeito pela vida humana, assim como os seus direitos. 

Para efectuar a recolha de dados realizamos pedidos de autorização formal aos Conselhos 

de Administração das instituições em que decidimos realizar essa recolha de dados (ANEXO 

III).  

 

Após ter sido concedida autorização por parte dos respectivos Conselhos de Administração 

(ANEXO IV), procedeu-se à recolha de dados. Esta recolha foi efectuada entre os meses de 

Abril a Junho de 2007. Aos enfermeiros que reuniam os critérios de inclusão no estudo, 

foram explicados os objectivos deste e garantida a voluntariedade da participação, o 

anonimato e a confidencialidade dos dados. Obtido o seu consentimento e colaboração foi-

lhes entregue individualmente o instrumento de recolha de dados, acordando-se que após o 

seu preenchimento seriam colocados num envelope próprio e entregues ao enfermeiro chefe 

do serviço a que pertencem.  

 

 

 

4.7 - ESTUDO DA FIDELIDADE DO INSTRUMENTO 

 

Após a aplicação do instrumento de recolha de dados, torna-se imperativo verificar a sua 

fidelidade e de forma a conhecermos a homogeneidade dos enunciados dos itens, 

procedemos à análise da consistência interna dos mesmos. 

“A consistência interna corresponde à homogeneidade dos enunciados de um instrumento 

de medida. Quanto mais os enunciados estão correlacionados, maior é a consistência 

interna do instrumento” (FORTIN, 1999, p. 227). 

Para a estimar recorremos ao cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach que, segundo 

FORTIN (1999) é a técnica mais utilizada para avaliar a consistência interna de um 

instrumento quando existem várias opções de resposta com diferentes pontuações, como na 

escala de Likert. Segundo este autor, o valor do Alfa de Cronbach varia de 0,00 a 1,00, 

sendo que o valor mais elevado denota maior consistência interna. 

 

Sendo o instrumento utilizado constituído por duas escalas, procedemos à avaliação do 

coeficiente de Alfa de Cronbach de cada uma delas. 
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Como referem BRYMAN e CRAMER (1992), este coeficiente deve ser idealmente igual ou 

superior a 0,7 para revelar uma elevada fidelidade. Segundo os mesmos autores, citando 

Cohen e Holliday, valores entre 0,20 e 0,30 revelam reduzida consistência interna, entre 

0,40 e 0,69 moderada, entre 0,70 e 0,89 elevada e de 0,90 a 1,00 muito elevada. 

 

Para os 51 itens que constituem o Inventário de Competências Relacionais de Ajuda (ICRA), 

o coeficiente de Alfa de Cronbach obtido foi de 0,92 revelador de uma muito elevada 

consistência interna dos itens (ANEXO V). Nos estudos realizados por MELO (2004) e 

FERREIRA (2004) os valores encontrados para o coeficiente de Alfa de Cronbach foram 

respectivamente 0,74 e 0,81. 

Relativamente ao estudo da escala por dimensões podemos concluir que apresentam 

elevada consistência interna, mantendo globalmente as qualidades da versão original 

(Quadro 9).  

 

Quadro 9 – Índice de consistência interna das sub-escalas do Inventário de Competências 

Relacionais de Ajuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessa também observar se a variável dependente segue uma distribuição normal, pois, 

da análise da normalidade desta variável depende a escolha e utilização posterior de 

determinados testes estatísticos.  

Para tal utilizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov já que n> 50. O valor obtido na aplicação 

do teste referido para a variável competências relacionais de ajuda é de p=0,20 (quadro 10). 

Considera-se assim, que a variável dependente apresenta uma distribuição normal. Ao nível 

das dimensões da variável dependente podemos verificar que a dimensão competências de 

comunicação apresenta p=0,01, logo, concluímos que para além desta dimensão, todas as 

restantes dimensões apresentam distribuição normal.  

 

 

 

 

Sub-escalas do ICRA 

 

Alpha Cronbach 

Competências Genéricas 0,85 

Competências Empáticas 0,86 

Competências de Comunicação 0,84 

Competências de Contacto 0,77 
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Quadro 10 – Resultado do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov aplicado à variável 

competências relacionais de ajuda e por dimensões (n=56). 

 

 
Dimensões das competências 
relacionais de ajuda 

 
Z 

 
p 

 
Distribuição 

Normal 

 
Competências Genéricas 

 
0,10 

 
0,20 

 
Sim 

 
Competências Empáticas 

 
0,05 

 
0,20 

 
Sim 

 
Competências Comunicação 

 
0,13 

 
0,01 

 
Não 

 
Competências Contacto 

 
0,10 

 
0,19 

 
Sim 

 
ICRA Total 

 
0,07 

 
0,20 

 
Sim 

 

 

 

Para os 5 itens que constituem a Escala de Satisfação Com a Vida (SWLS), o coeficiente de 

Alfa de Cronbach obtido foi de 0,83, revelador de uma elevada consistência interna dos itens 

apresentados (ANEXO VI). Em todos os estudos analisados a fidelidade da escala foi 

avaliada através de indicadores de consistência interna (Alpha de Cronbach), tendo-se 

obtido resultados muito próximos, como podemos verificar no quadro 11. 

 

Quadro 11 – Coeficientes de fidelidade encontrados em diferentes estudos 

 

NETO et al. (1990) SIMÕES (1992) SECO (2000) LOPES (2003) 

0,78 0,77 0,85 0,81 

 

 

 

4.8 - TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Os dados obtidos através da aplicação do instrumento de colheita de dados, foram tratados 

informaticamente, utilizando o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 12.00 para Windows - XP. 

 

Da análise dos dados faz parte o estudo descritivo e análise inferencial. 
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Em relação à estatística descritiva, determinamos: 

 Frequências absolutas e percentuais;  

 Medidas de tendência central (média, moda);  

 Medidas de dispersão (desvio padrão, variância). 

Em relação à análise estatística inferencial foram aplicados os seguintes testes paramétricos 

e não paramétricos (utilizados ao nível da dimensão competências de comunicação, por ser 

uma variável que não segue distribuição normal): 

 Análise de variância ANOVA; 

 t-student para amostras independentes;  

 Correlação de Pearson; 

 Correlação de Spearman. 

Todos os testes foram aplicados ao nível de significância de 5% (p <0,05).  
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CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

No presente capítulo iremos proceder à apresentação e análise de dados interpretando-os, 

segundo a orientação de FORTIN (1999, p. 329) “à luz das questões de investigação ou das 

hipóteses formuladas”, considerando ainda que, “apresentar os resultados consiste em 

acompanhar o texto narrativo de quadros e figuras que ilustrem os principais resultados 

obtidos com as diferentes análises utilizadas”. 

 

Tendo em conta o supracitado, pretende-se neste capítulo dar a conhecer de uma forma 

reflexiva e sintética os resultados obtidos, evidenciando os que apresentem maior 

pertinência segundo as hipóteses colocadas. 

Realizamos na primeira parte uma sumária caracterização da amostra, seguida da análise 

descritiva dos dados referentes a cada variável em estudo, finalizando com a apresentação 

das análises inferenciais dos dados obtidos. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra em estudo é constituída por cinquenta e seis enfermeiros, aos quais será 

efectuada caracterização segundo as variáveis sócio-demográficas seleccionadas (quadro 

12). 

Dos 56 enfermeiros incluídos no estudo, podemos verificar que a maioria são do sexo 

feminino (76,80%), valores que traduzem a tendência histórica da profissão. 

Da análise da distribuição dos enfermeiros por categoria profissional podemos verificar que 

a grande maioria ocupa a categoria de enfermeiro (60,70%). Segue-se a categoria de 

enfermeiro graduado (30,40%), apresentando as categorias de enfermeiro especialista e 

enfermeiro chefe percentagens muito reduzidas, de 5,40% e 3,60% respectivamente.  

Na amostra, a maioria dos enfermeiros exercem funções nos Hospitais da Universidade de 

Coimbra (HUC), com uma percentagem de 57,10% e os restantes encontram-se distribuídos 

de forma semelhante pelo Instituto português Oncologia Francisco Gentil – Porto, Entidade 

Pública Empresarial (E.P.E.) com uma percentagem de 17,90%, Centro Hospitalar Cova da 

Beira, E.P.E. – Fundão com 12,50% e Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração 

de Jesus com 12,50%. 

Relativamente à variável idade, a média de idade dos elementos da amostra é de 31 anos, 
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sendo a mínima de 23 anos e a máxima de 57 anos, o que traduz que estamos perante uma 

amostra relativamente jovem. 

Quanto ao tempo de experiência profissional, verifica-se que os valores se encontram entre 

1 e 36 anos com uma média de 8,59 anos e um desvio padrão de 7,93. 

Dos cinquenta e seis enfermeiros inquiridos, verificamos que o tempo no actual serviço varia 

entre 1 e 20 anos sendo a média de tempo no actual serviço de 5,62 anos com um desvio 

padrão de 4,91. 

 

Quadro 12 – Distribuição dos elementos da amostra segundo as suas características sócio-

demográficas (n=56). 

 

Variáveis 
n  %  

Sexo     

Masculino 13  23,20  

Feminino 43  76,80  

Categoria Profissional     

Enfermeiro 34  60,70  

Enfermeiro Graduado 17  30,40  

Enfermeiro Especialista 3  5,40  

Enfermeiro Chefe 2  3,60  

Instituição     

IPOFG – Porto, E.P.E. 10  17,90  

CHCB, E.P.E. (Fundão) 7  12,50  

HUC 32  57,10  

IIHSCJ 7  12,50  

 Mn Mx  dp 

Idade (em anos) 23 57 31,44 7,91 

Tempo de experiência 
profissional (em anos) 

1 36 8,59 7,93 

Tempo no actual serviço (em 
anos) 

1 20 5,62 4,91 
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VALOR ATRIBUÍDO ÀS COMPETÊNCIAS RELACIONAIS DE AJUDA 

 

Relativamente à variável competências relacionais de ajuda, procedemos ao cálculo das 

pontuações obtidas no total do Inventário de Competências Relacionais de Ajuda de Ferreira 

(2004) e para cada uma das suas dimensões, verificando-se que os valores totais para as 

competências relacionais de ajuda oscilam entre 179 e 333, com uma média de 281,07 e um 

desvio padrão de 29,33 (quadro 13). Ainda no mesmo quadro e relativamente às dimensões 

das competências relacionais de ajuda, verificamos que as competências genéricas 

apresentam uma média de 119,16 e um desvio padrão de 10,34, as competências 

empáticas uma média de 67,78 e um desvio padrão de 10,49, as competências de 

comunicação uma média de 50,91 e um desvio padrão de 6,62 e as competências de 

contacto uma média de 43,10 e um desvio padrão de 9,52. 

 

Para uma melhor visualização dos resultados, calculámos as médias ponderadas e 

concluímos que a média ponderada do total das competências relacionais de ajuda dos 

enfermeiros no contexto do cuidado ao doente em fim de vida, constatamos que apresentam 

um valor de 5,51 num intervalo compreendido entre 1 e 7.  

Com o intuito de verificar em que medida as competências relacionais de ajuda variam de 

dimensão para dimensão, analisamos estes resultados através da determinação das médias 

ponderadas das várias dimensões. Pelos resultados apresentados no quadro 13, podemos 

afirmar que os valores obtidos se encontram de uma forma geral acima dos valores 

intermédios (3,5). Com efeito, as médias ponderadas das dimensões oscilam entre 4,78 e 

5,96, obtendo-se o valor mais elevado na dimensão competências genéricas e o valor mais 

baixo na dimensão competências de contacto. 
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Quadro 13 – Média, média ponderada e desvio padrão das dimensões e do total das 

competências relacionais de ajuda dos enfermeiros no contexto do cuidado ao doente em 

fim de vida. 

 

 
Dimensões das competências 
relacionais de ajuda 

 
N 

 
Nº 

Itens 

 

    

 
dp 

 
Mn 

 
Mx 

 
 P.1 

 
Competências Genéricas 

 
56 

 
20 

 
119,26 

 
10,34 

 
82,00 

 
136,00 

 
5,96 

 
Competências Empáticas 

 
56 

 
13 

 
67,78 

 
10,49 

 
42,00 

 
87,00 

 
5,24 

 
Competências de Comunicação 

 
56 

 
9 

 
50,91 

 
6,62 

 
31,00 

 
63,00 

 
5,65 

 
Competências de Contacto 

 
56 

 
9 

 
43,10 

 
9,52 

 
22,00 

 
61,00 

 
4,78 

 
ICRA Total 

 
56 

 
51 

 
281,07 

 
29,33 

 
179,00 

 
333,00 

 
5,51 

 

 

 

VALOR ATRIBUÍDO À SATISFAÇÃO COM A VIDA EM GERAL 

 

No que se refere aos dados da variável satisfação com a vida em geral e com base na 

aplicação da Escala de Satisfação Com a Vida (SWLS) de DIENER et. al (1985), podemos 

verificar que os enfermeiros que constituem a amostra apresentam uma média de 18,66 no 

máximo possível de 25, com um desvio padrão de 3,89 encontrando-se um valor mínimo de 

8,00 e o valor máximo de 24,00 (quadro 14). 

 

Quadro 14 – Média e desvio padrão da satisfação com a vida em geral dos enfermeiros, no 

contexto do cuidado ao doente em fim de vida. 

 

 
 

 
n 

 

 

 
Dp 

 
Mn 

 
Mx 

 
Satisfação com a vida em geral 

 
56 

 
18,66 

 
3,89 

 
8,00 

 
24,00 

 

 

 

 

                                                 
1
 - Média ponderada – Razão entre a média da dimensão e o número de itens que a constituem. 
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VALOR ATRIBUÍDO À FORMAÇÃO CONTÍNUA EM RELAÇÃO DE AJUDA 

 

No que se refere aos dados obtidos acerca da variável importância atribuída à formação 

contínua em “relação de ajuda” e com base nas questões elaboradas, podemos verificar no 

quadro 15, que os enfermeiros que constituem a amostra, relativamente ao grau de 

importância atribuída à formação em “relação de ajuda”, como forma de aumentar os 

conhecimentos acerca do tema, apresentam uma média de 3,66 num intervalo de 1,00 a 

5,00, com um desvio padrão de 0,85 encontrando-se um valor mínimo de 2,00 e o valor 

máximo de 5,00. Relativamente ao grau de importância atribuído à formação desenvolvida, 

para melhorar as competências ao cuidar o doente em fim de vida constatamos que os 

enfermeiros da amostra apresentam uma média de 3,78 com um desvio padrão de 0,94, um 

valor mínimo de 2,00 e um valor máximo de 5,00. Ainda no quadro 15 podemos verificar que 

relativamente ao grau de importância atribuído à formação desenvolvida para a melhoria da 

relação de ajuda entre os elementos da equipa, os enfermeiros da amostra apresentam uma 

média de 3,57, num intervalo de 1,00 a 5,00, com um desvio padrão de 0,98. 

Constatamos desta forma, pelas médias encontradas que os enfermeiros da amostra em 

estudo apresentam média superior na questão que se refere à importância atribuída à 

formação em “relação de ajuda” para melhorar as competências ao cuidar o doente em fim 

de vida. 

 

 

 

Quadro 15 – Média e desvio padrão da importância atribuída à formação contínua em 

“relação de ajuda” pelos enfermeiros, no contexto do cuidado ao doente em fim de vida. 

 

 
Importância atribuída à formação em “relação de 
ajuda” 

 
n 

 

 

 
dp 

 
Mn 

 
Mx 

 
Para aumentar os conhecimentos em “relação de ajuda” 

 
56 

 
3,66 

 
0,85 

 
2,00 

 
5,00 

Para melhorar as competências ao cuidar o doente em 
fim de vida 

 
56 

 
3,78 

 
0,94 

 
2,00 

 
5,00 

Para melhorar as relações de ajuda entre os elementos 
da equipa 

 
56 

 
3,57 

 
0,98 

 
1,00 

 
5,00 

 

 

 

No sentido de aprofundar a análise dos valores obtidos nas questões que se referem à 
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importância atribuída à formação contínua, decidimos acrescentar dados relativos às 

frequências de resposta para cada questão (Quadro 16). 

Como podemos verificar no referido quadro, apenas 5 enfermeiros (8,90%) atribuem pouca 

importância à formação realizada em “relação de ajuda” enquanto promotora do aumento 

dos seus conhecimentos sobre o tema, apenas 4 enfermeiros (7,10%) atribuem pouca 

importância à formação desenvolvida, para melhorar as suas competências ao cuidar o 

doente em fim de vida e apenas 7 enfermeiros (12,50%) atribuem sem importância ou pouca 

importância à formação desenvolvida para a melhoria das relações de ajuda entre os 

elementos da equipa. 

De salientar que em todas as questões a grande maioria dos enfermeiros da amostra atribui 

muita importância e extrema importância à formação em “relação de ajuda” enquanto 

promotora do aumento dos seus conhecimentos sobre o tema (59,00%), à formação 

desenvolvida, para melhorar as suas competências ao cuidar o doente em fim de vida 

(57,20%) e à formação desenvolvida para a melhoria das relações de ajuda entre os 

elementos da equipa (51,70%).  

 

Quadro 16 – Frequências de resposta para as questões que se referem à importância 

atribuída à formação contínua em “relação de ajuda” pelos enfermeiros, no contexto do 

cuidado ao doente em fim de vida. 

 

 
Sem 

Importância 

Pouca 

Importância 

Moderada 

Importância 

Muita 

Importância 

Extrema 

Importância 

Questão 1: Qual o grau de importância que atribui a essa formação, desenvolvida 

para aumentar os seus conhecimentos sobre “relação de ajuda”? 

Nº 0 5 18 24 9 

% 0,00 8,90 32,10 42,90 16,10 

Questão 2: Qual o grau de importância que atribui à formação desenvolvida, para 

melhorar as suas competências ao cuidar o doente em fim de vida? 

Nº 0 4 20 16 16 

% 0,00 7,10 35,70 28,60 28,60 

Questão 3: Qual o grau de importância que atribui à formação desenvolvida para a 

melhoria das relações de ajuda entre os elementos da equipa? 

Nº 1 6 20 18 11 

% 1,80 10,07 35,70 32,10 19,60 
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Ainda no que diz respeito às questões realizadas sobre a formação contínua, importa referir 

que todos os enfermeiros da amostra referem ter realizado formação em “relação de ajuda”, 

independentemente do formato adoptado para a sua realização e muitos deles realizaram 

formação contínua em “relação de ajuda” sob vários formatos. 

Os enfermeiros da amostra, como evidenciamos no quadro 17, realizaram formação em 

“relação de ajuda” maioritariamente no âmbito da formação em serviço (66,10%) e no 

âmbito da formação inserida em jornadas (53,60%). Com percentagens mais reduzidas 

encontramos a formação realizada no âmbito de seminários (21,40%), ao nível de formação 

pós-graduada (16,10%), ao nível de debates (12,50%), estágios (10,70%) e workshops 

(8,90%).  

 

Quadro 17 – Tipo de formação realizada pelos enfermeiros, no contexto do cuidado ao 

doente em fim de vida, no âmbito do tema “relação de ajuda”.  

 

Tipo de formação realizada Nº  %  

Jornadas / Congressos 30  53,60  

Seminários 12  21,40  

Workshops 5  8,90  

Debates 7  12,50  

Estágios 6  10,70  

Formação em serviço 37  66,10  

Formação pós-graduada 9  16,10  

 
 

 

 

Terminada a análise descritiva dos dados, apresentamos agora os resultados obtidos da 

aplicação dos testes estatísticos às hipóteses formuladas. Com base nos resultados obtidos 

pela aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov e seguindo a proposta de BRYMAN e 

CRAMER (1992), procedemos à aplicação de testes paramétricos para as competências 

relacionais de ajuda totais e para as dimensões competências genéricas, competências 

empáticas e competências de contacto. Para análise da dimensão competências de 

comunicação procedemos também à aplicação de testes não paramétricos.  
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Relação entre o valor atribuído às competências relacionais de ajuda e as variáveis 

sexo, categoria profissional e instituição a que pertence  

 

Para análise da hipótese 1: “O valor atribuído pelos enfermeiros às competências 

relacionais de ajuda ao doente em fim de vida é diferente em função das variáveis sexo, 

categoria profissional e instituição a que pertence”, apresentaremos os dados organizados 

por variável de forma a facilitar a sua análise e compreensão.  

 

Sexo 

A análise relativa à relação entre a variável sexo e as competências relacionais de ajuda 

totais e por dimensões foi efectuada recorrendo à aplicação do Teste t de Student para 

grupos independentes que, segundo PESTANA e GAGEIRO (2000, p. 159) permite 

“comparar a média de uma variável num grupo com a média da mesma variável noutro 

grupo”. 

Os resultados podem ser observados no quadro 18. 

Pelas médias encontradas, ao nível das competências relacionais de ajuda observamos que 

os homens parecem denotar, ainda que ligeiramente, maior valor de competências 

relacionais de ajuda totais (284,00) relativamente às mulheres (280,18). Na análise por 

dimensões, podemos referir que os homens apresentam níveis ligeiramente superiores de 

competências empáticas (70,38) e de competências de contacto (44,00) relativamente às 

mulheres, que apresentam respectivamente médias de 67,00 e 42,83. Apenas ao nível das 

competências de comunicação se verifica que as mulheres apresentam média ligeiramente 

superior (51,13) relativamente aos homens (50,15). Ao nível das competências genéricas, 

homens e mulheres apresentam valores muito idênticos.  

 

Verifica-se que as diferenças encontradas não são estatisticamente significativas (t=-0,40; 

p=0,68), por isso rejeitamos parcialmente a hipótese formulada, constatando que não existe 

diferença no valor de competências relacionais de ajuda dos enfermeiros no contexto do 

cuidado ao doente em fim de vida consoante o sexo. 
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Quadro 18 – Diferença entre o valor de competências relacionais de ajuda dos enfermeiros 

no contexto do cuidado ao doente em fim de vida consoante o sexo. 

 

 
 
Dimensões das competências 
relacionais de ajuda 

 
Sexo masculino 

 
Sexo feminino 

 

 
N 

 

 

 
dp 

 
n 

 

 

 
dp 

 
t 

 
p 

 
Competências Genéricas 

 
13 

 
119,46 

 
8,79 

 
43 

 
119,20 

 
10,86 

 
-0,07 

 
0,93 

 
Competências Empáticas 

 
13 

 
70,38 

 
9,13 

 
43 

 
67,00 

 
10,85 

 
-0,85 

 
0,39 

 
Competências Comunicação2 

 
13 

 
50,15 

 
8,47 

 
43 

 
51,13 

 
6,06 

 
0,46 

 
0,64 

 
Competências Contacto 

 
13 

 
44,00 

 
9,40 

 
43 

 
42,83 

 
9,65 

 
-0,38 

 
0,70 

 
ICRA Total 

 
13 

 
284,00 

 
29,60 

 
43 

 
280,18 

 
29,54 

 
-0,40 

 
0,68 

 

 

Categoria profissional  

De forma a realizar a análise da variável categoria profissional foi aplicado o teste 

paramétrico ANOVA de forma a avaliar a significância da diferença das médias encontradas 

para os enfermeiros pertencentes às diferentes categorias profissionais. Considerando a 

reduzida participação de enfermeiros especialistas e enfermeiros chefes com 3 e 2 

elementos respectivamente, foram agrupados e designados por enfermeiros com 

especialização. 

 

Pelas médias encontradas podemos referir que os enfermeiros com especialização são os 

que apresentam o valor de competências relacionais de ajuda mais elevado (294,80) 

superior às médias apresentadas pelos enfermeiros das restantes categorias (enfermeiro - 

281,94; enfermeiro graduado - 275,29). 

Quanto às médias obtidas para cada dimensão os enfermeiros com especialização denotam 

um valor mais elevado de competências em todas as dimensões com excepção da 

dimensão competências genéricas em que apresentam um valor de média ligeiramente 

inferior à categoria de enfermeiro.  

 

Apesar das diferenças apresentadas, verificamos pela análise do quadro 19, que essas 

diferenças ao nível das competências relacionais de ajuda dos enfermeiros da amostra das 

                                                 
2
 Para a dimensão competências de comunicação foi também aplicado um teste não paramétrico, por ser uma variável que não 

segue distribuição normal, no entanto o resultado obtido vai de encontro ao resultado obtido da aplicação do teste paramétrico. 
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várias categorias profissionais não são estatisticamente significativas, dado que p=0,41. 

Continuamos a rejeitar parcialmente H1. 

 

Quadro 19 – Diferença entre o valor de competências relacionais de ajuda dos enfermeiros 

no contexto do cuidado ao doente em fim de vida consoante a categoria profissional.  

 

 
Dimensões das 
competências 
relacionais de ajuda 

Enfermeiro 
Enfermeiro 
graduado 

Enfermeiro com 
especialização 

 
 
F 

 
 
P  

n 
 

 

 
dp 

 
n 

 

 

 
dp 

 
n 

 

 

 
dp 

 
Competências 
Genéricas 

 
34 

 
120,26 

 
10,64 

 
17 

 
117,11 

 
10,69 

 
5 

 
119,80 

 
7,19 

 
0,52 

 
0,59 

 
Competências 
Empáticas 

 
34 

 
67,17 

 
10,17 

 
17 

 
67,35 

 
11,90 

 
5 

 
73,40 

 
7,16 

 
0,78 

 
0,46 

 
Competências 
Comunicação3 

 
34 

 
50,94 

 
5,94 

 
17 

 
50,41 

 
8,50 

 
5 

 
52,40 
 

 
4,39 

 
0,17 

 
0,84 

 
Competências 
Contacto 

 
34 
 

 
43,55 

 
8,76 

 
17 

 
40,41 

 
10,80 

 
5 

 
49,20 

 
8,28 

 
1,79 

 
0,17 

 
ICRA Total 

 
34 

 
281,94 

 
28,73 

 
17 

 
275,29 

 
32,31 

 
5 

 
294,80 

 
21,38 

 
0,88 

 
0,41 

   

 

 

Instituição a que pertence 

Para efectuar a análise relativa à relação existente entre a variável instituição a que pertence 

e as competências relacionais de ajuda e suas dimensões, decidimos agrupar as instituições 

Instituto Português Oncologia Francisco Gentil – Porto - Entidade Pública Empresarial 

(E.P.E.), Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. – Hospital do Fundão e Instituto das Irmãs 

Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus – Casa de Saúde da Idanha, por serem 

compostos por um reduzido número de elementos e por reunirem condições, enquanto 

unidades de cuidados paliativos estruturadas e organizadas para prestar cuidados ao doente 

em fim de vida, consideradas semelhantes (Quadro 20).  

Constatamos pela análise das médias encontradas, ao nível das competências relacionais 

de ajuda totais, que os enfermeiros que pertencem aos Hospitais da Universidade de 

Coimbra apresentam média superior às encontradas para os enfermeiros que pertencem às 

restantes instituições. Na análise das dimensões das competências relacionais de ajuda 

                                                 
3
 Para a dimensão competências de comunicação foi também aplicado um teste não paramétrico, por ser uma variável que não 

segue distribuição normal, no entanto o resultado obtido vai de encontro ao resultado obtido da aplicação do teste paramétrico. 
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verificamos que os enfermeiros dos Hospitais da Universidade de Coimbra apresentam 

médias superiores ao nível das competências genéricas e empáticas, contrariamente às 

médias encontradas nas competências de comunicação e de contacto, que são superiores 

nas instituições agrupadas - Instituto Português Oncologia Francisco Gentil – Porto, 

Entidade Pública Empresarial (E.P.E.), Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. – Hospital 

do Fundão e Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus - Casa de 

Saúde da Idanha. 

Assim sendo, para análise desta variável e após efectuar o agrupamento das instituições, 

utilizamos o teste t de student para amostras independentes. Verifica-se que as diferenças 

encontradas não são estatisticamente significativas (t=0,60; p=0,55), por isso rejeitamos a 

hipótese formulada, no que se refere à variável instituição a que pertence. 

 

Quadro 20 – Diferença entre o valor de competências relacionais de ajuda dos enfermeiros 

no contexto do cuidado ao doente em fim de vida consoante a instituição a que pertencem, 

após agrupamento das instituições. 

 

 
Dimensões das 
competências relacionais 
de ajuda 

 
HUC 

IPO, Fundão e 
IIHSCJ 

 
 
 

T 

 
 
 

p 
 

n 
 

 

 
dp 

 
n 

 

 

 
dp 

 
Competências Genéricas 

 
32 

 
120,75 

 
8,85 

 
24 

 
117,29 

 
11,96 

 
1,24 

 
0,21 

 
Competências Empáticas 

 
32 

 
70,03 

 
9,39 

 
24 

 
64,79 

 
11,32 

 
0,52 

 
0,06 

 
Competências Comunicação

4
 

 
32 

 
50,84 

 
7,21 

 
24 

 
51,00 

 
5,90 

 
0,16 

 
0,93 

 
Competências Contacto 

 
32 

 
41,50 

 
9,87 

 
24 

 
45,25 

 
8,78 

 
-1,47 

 
0,14 

 
ICRA Total 

 
32 

 
283,12 

 
28,45 

 
24 

 
278,33 

 
30,86 

 
0,60 

 
0,55 

 
 

 

Relação entre o valor atribuído às competências relacionais de ajuda e as variáveis 

idade, tempo de experiência profissional e importância atribuída à formação contínua 

em “relação de ajuda” 

 

A hipótese 2: “Há relação entre o valor atribuído pelos enfermeiros às competências 

                                                 
4
 Para a dimensão competências de comunicação foi também utilizado um teste não paramétrico, por ser uma variável que não 

segue distribuição normal, no entanto o resultado obtido vai de encontro ao resultado obtido da aplicação do teste paramétrico. 
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relacionais de ajuda e as variáveis idade, tempo de experiência profissional e importância 

atribuída à formação contínua em relação de ajuda”, também exige a apresentação dos 

dados organizados por variável de forma a facilitar a sua análise e compreensão. 

 

 

Idade 

A análise da variável idade foi realizada através do cálculo do coeficiente de correlação de 

Pearson5, após terem sido verificados os pressupostos necessários à sua utilização, 

nomeadamente a existência de uma amostra com distribuição normal (conferida 

anteriormente pelo teste de Kolmogorov-Smirnov) e por se pretender descrever a relação 

linear entre duas variáveis qualitativas contínuas. 

 

Podemos concluir pela análise dos resultados obtidos, observados no quadro 21, que não 

existe uma relação estatisticamente significativa (p=0,77), entre o valor de competências 

relacionais de ajuda dos enfermeiros no contexto do cuidado ao doente em fim de vida e a 

idade, o que nos leva a rejeitar a hipótese formulada para a variável idade. 

Para todas as dimensões das competências relacionais de ajuda p> 0,05, logo podemos 

afirmar que não existe uma relação estatisticamente significativa entre qualquer das 

dimensões das competências relacionais de ajuda e a idade, rejeitando também a hipótese 

formulada para qualquer das dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 “O coeficiente de correlação r de Pearson é uma medida de associação linear entre variáveis quantitativas e varia entre -1 e 

1. Quanto mais próximo estiver dos valores extremos tanto maior é a associação linear. Por convenção sugere-se que: r<0,2 – 

associação muito baixa; 0,2<r<0,39 – associação baixa; 0,4<r<0,69 – associação moderada; 0,7<r<0,89 – associação alta; 

0,9<r<1 – associação muito alta.” (PESTANA e GAGEIRO, 2000, p. 235). 
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Quadro 21 – Relação entre o valor de competências relacionais de ajuda dos enfermeiros 

da amostra e a idade. 

 

 
 
Dimensões das competências 
relacionais de ajuda 

 
Idade 

 
r 

 
P 

Competências Genéricas -0,06 0,62 

Competências Empáticas 0,10 0,44 

Competências Comunicação6 -0,10 0,42 

Competências Contacto -0,08 0,52 

ICRA Total -0,03 0,77 

 

 

 

Tempo de experiência profissional  

A análise da relação entre o valor das competências relacionais de ajuda dos enfermeiros e 

o tempo de experiência profissional, foi também realizado com recurso ao cálculo do 

coeficiente de correlação de Pearson e, da análise dos resultados que podem ser 

observados no quadro 22, concluímos que não existe uma relação estatisticamente 

significativa (p=0,76) entre o valor de competências relacionais de ajuda dos enfermeiros e o 

tempo de experiência profissional, ou seja, o tempo de experiência profissional dos 

enfermeiros da amostra não influencia o seu valor de competências relacionais de ajuda. 

Pelos resultados obtidos continuamos a rejeitar a hipótese acima referida. 

Ao nível das dimensões das competências relacionais de ajuda dos enfermeiros, 

constatamos que em todas p>0,05, ou seja as relações existentes entre as dimensões das 

competências relacionais de ajuda dos enfermeiros e o tempo de experiência profissional 

também não são estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Para a dimensão competências de comunicação foi também utilizado um teste não paramétrico, por ser uma variável que não 

segue distribuição normal, no entanto o resultado obtido vai de encontro ao resultado obtido da aplicação do teste paramétrico. 
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Quadro 22 – Relação entre o valor de competências relacionais de ajuda dos enfermeiros 

da amostra e o tempo de experiência profissional. 

 

 
 
Dimensões das competências 
relacionais de ajuda 

 
Tempo de experiência 

profissional 

 
r 

 
P 

Competências Genéricas 0,03 0,82 

Competências Empáticas 0,17 0,20 

Competências Comunicação7 -0,07 0,56 

Competências Contacto -0,04 0,75 

ICRA Total 0,04 0,76 

 

 

Importância atribuída à formação contínua em “relação de ajuda” 

Quanto à análise da variável importância atribuída à formação contínua em “relação de 

ajuda”, e após realização do cálculo do coeficiente de correlação de Pearson, obtivemos os 

resultados apresentados no quadro 23. 

Da análise desses resultados, concluímos que existe uma correlação baixa (p=0,35) e 

estatisticamente significativa (p=0,00) entre o valor de competências relacionais de ajuda 

totais dos enfermeiros da amostra e a importância atribuída à formação contínua em 

“relação de ajuda”, o que nos leva a concluir que a importância atribuída à formação 

contínua em “relação de ajuda” influencia o valor de competências relacionais de ajuda 

desenvolvidos pelos enfermeiros. 

Importante referir que o que acontece ao nível das competências relacionais de ajuda totais 

também acontece ao nível das dimensões competências genéricas, competências 

empáticas e competências de contacto, com excepção da dimensão competências de 

comunicação que apresenta um valor de p=0,13. Por este motivo, confirmamos a hipótese 2 

no que se refere à variável importância atribuída à formação contínua em relação de ajuda e 

especificamente nos aspectos em que se registaram diferenças estatisticamente 

significativas (competências relacionais de ajuda totais, competências genéricas, 

competências empáticas e competências de contacto). 

 

                                                 
7
 Para a dimensão competências de comunicação foi também utilizado um teste não paramétrico, por ser uma variável que não 

segue distribuição normal, no entanto o resultado obtido vai de encontro ao resultado obtido da aplicação do teste paramétrico. 
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Quadro 23 – Relação entre o valor de competências relacionais de ajuda dos enfermeiros 

da amostra e a importância atribuída à formação contínua em “relação de ajuda”. 

 

 
 
Dimensões das competências relacionais de 
ajuda 

 
Importância atribuída à formação 
contínua em “relação de ajuda” 

 
r 

 
p 

Competências Genéricas 0,31 0,01 

Competências Empáticas 0,28 0,03 

Competências Comunicação8 0,20 0,13 

Competências Contacto 0,30 0,02 

ICRA Total 0,35 0,00 

 

 

 

Correlação entre o valor atribuído às competências relacionais de ajuda e a satisfação 

com a vida em geral 

 

Para efectuar a análise da Hipótese 3 “O valor atribuído às competências relacionais de 

ajuda no contexto do cuidado ao doente em fim de vida é maior nos enfermeiros que 

apresentam maior valor de satisfação com a vida em geral”, procedemos à avaliação do 

cálculo do coeficiente de correlação de Pearson (Quadro 24).  

 

Como podemos verificar pela análise do quadro anteriormente referido, constatamos que 

existe uma correlação moderada (r=0,41) e uma relação estatisticamente significativa entre 

o valor de competências relacionais de ajuda totais dos enfermeiros e o nível de satisfação 

com a vida em geral (p=0,01). 

No âmbito da análise das dimensões das competências relacionais de ajuda podemos 

verificar que existe uma correlação baixa (r=0,31) e uma relação estatisticamente 

significativa (p=0,01) entre o valor de competências genéricas dos enfermeiros no contexto 

do cuidado ao doente em fim de vida e a sua satisfação com a vida em geral e uma relação 

estatisticamente significativa (p=0,04) com uma correlação baixa (r=0,29), entre o valor de 

                                                
8
 Para a dimensão competências de comunicação foi também utilizado um teste não paramétrico, por ser uma variável que não 

segue distribuição normal, no entanto o resultado obtido vai de encontro ao resultado obtido da aplicação do teste paramétrico. 
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competências de comunicação dos enfermeiros da amostra e a sua satisfação com a vida 

em geral.  

 

Verificou-se assim a existência de relação estatisticamente significativa entre o valor 

atribuído às competências relacionais de ajuda totais, competências genéricas e 

competências de comunicação pelos enfermeiros no contexto do cuidado ao doente em fim 

de vida e o nível de satisfação com a vida em geral, o que aponta para a confirmação da 

hipótese formulada, nos aspectos anteriormente enunciados, ou seja, fica demonstrado que 

um maior valor atribuído ao desenvolvimento de competências relacionais de ajuda totais e 

especificamente ao desenvolvimento de competências genéricas e de comunicação está 

associado a uma maior satisfação com a vida em geral. 

 

Quadro 24 – Relação entre o valor de competências relacionais de ajuda dos enfermeiros 

no contexto do cuidado ao doente em fim de vida e o nível de satisfação com a vida em 

geral. 

 

 
 
Dimensões das competências 
relacionais de ajuda 

 
Satisfação com a vida em geral 

 
r 

 
p 

Competências Genéricas 0,31 0,01 

Competências Empáticas 0,15 0,31 

Competências Comunicação9 0,29 0,04 

Competências Contacto 0,13 0,34 

ICRA Total 0,41 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Para a dimensão competências de comunicação foi também utilizado um teste não paramétrico, por ser uma variável que não 

segue distribuição normal, no entanto o resultado obtido vai de encontro ao resultado obtido da aplicação do teste paramétrico. 
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CAPÍTULO 6 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Chegou a fase do processo de investigação em que tudo converge para a clareza e onde os 

resultados tomam o seu devido sentido face a todos os vectores implicados no estudo em 

causa. “A apresentação bruta dos resultados não tem sentido senão incluída numa 

discussão na qual o investigador lhes dá significado” (FORTIN, 1999, p. 343). Para esta 

autora, a discussão dos resultados visa a sua colocação “num contexto de realidade, pela 

tomada em consideração dos limites do estudo, pela interpretação dos principais resultados 

e o enunciado de recomendações, especialmente as implicações para futuras 

investigações”. 

 

Tendo já introduzido alguns comentários no capítulo anterior, aos resultados obtidos, 

reservamos a sua discussão detalhada e a sua comparação com dados encontrados em 

estudos similares, para este capítulo. 

Esta discussão está organizada sequencialmente, e tendo em conta os princípios 

anteriormente enunciados, julgamos pertinente apresentar e justificar as limitações 

metodológicas encontradas, descrevendo os esforços desenvolvidos de forma a maximizar a 

validade dos resultados apresentados. Posteriormente serão apresentados os resultados 

considerados pertinentes e sempre que possível, discutidos à luz de outros estudos 

realizados neste âmbito. 

 

Uma primeira limitação neste estudo, está relacionada com o método de amostragem 

adoptado. Procedemos ao método não probabilístico de selecção da amostra, que é 

entendido pela maioria dos autores consultados como menos desejável que o método 

probabilístico, já que este método tenderia a produzir amostras mais precisas e 

representativas, no entanto “nem sempre é fácil construir amostras probabilísticas em certas 

disciplinas profissionais, porque o investigador raramente tem acesso a toda a população” 

(FORTIN, 1999, p. 208). 

A amostragem intencional utilizada no estudo tem alguns inconvenientes e “o problema com 

tal amostragem reside no facto de os sujeitos disponíveis poderem ser atípicos da 

população, no que diz respeito às variáveis críticas que estão sendo mensuradas” (POLIT e 

HUNGLER, 1995, p. 146). Estes autores consideram ainda que neste tipo de amostragem 

“há o risco de tendências e descobertas erróneas”. 
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O número de elementos da amostra também se nos apresenta como uma limitação do 

estudo. Este facto deve-se a ter havido numa fase inicial, pretensão de recolher dados 

apenas em enfermeiros que exercessem funções em unidades de cuidados paliativos, no 

entanto e como referido no enquadramento teórico, à altura da recolha de dados, apenas se 

encontravam em funcionamento cinco unidades de cuidados paliativos - internamento, com 

um total de cerca de sessenta enfermeiros. Tendo em conta este reduzido número de 

enfermeiros e a dificuldade de acesso a todos eles, com o desenvolvimento do trabalho ficou 

patente a necessidade de alteração de critérios de inclusão de elementos da amostra. 

Apesar da atenção dispensada a estes aspectos, considerando o tempo disponível para a 

realização deste trabalho não nos foi possível a escolha de outra forma de amostragem, 

nem a inclusão de um maior número de elementos na amostra. 

Outra das limitações do estudo prende-se com as dificuldades sentidas na abordagem às 

diversas instituições de saúde onde pretendíamos efectuar recolha de dados, parecendo 

óbvio que as actuais preocupações ao nível da gestão levam a que exista por parte dos 

gestores uma excessiva preocupação com o tempo dispendido com outras actividades que 

não a prestação de cuidados. Uma das justificações que nos foi apresentada para explicar 

as dificuldades de aplicação do instrumento de recolha de dados, prende-se com a 

emergente necessidade dos enfermeiros em aumentarem a sua formação, especialmente ao 

nível pós-graduado, verificando-se existir um grande número de estudos de investigação a 

decorrer em todos os contextos de trabalho e especificamente no contexto seleccionado - 

contexto do cuidado ao doente em fim de vida, levando a uma maior dificuldade de 

aceitação de novos estudos. 

 

Pretendemos também, neste ponto, realçar os aspectos que consideramos terem sido 

facilitadores do desenvolvimento de todo o trabalho, como sejam a aceitação e 

disponibilidade das pessoas a quem recorremos e que colaboraram na elaboração deste 

trabalho, com especial atenção para os enfermeiros que preencheram o instrumento de 

recolha de dados. 

 

A amostra é constituída por cinquenta e seis enfermeiros que exercem funções no contexto 

do cuidado ao doente em fim de vida, havendo uma clara maioria de elementos do sexo 

feminino, com 76,80% (n=43), sendo 23,20% (n=13) do sexo masculino. Esta predominância 

de elementos do sexo feminino pode ser explicada pela tendência histórica da profissão. 

COLLIÈRE (1989), citada na primeira parte do trabalho, explica esta tendência referindo que 

a identificação da prática de cuidados se encontra associada à mulher desde a idade média 

até à actualidade. 

Relativamente à variável sexo as diferenças encontradas neste estudo, quando se 
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comparam os enfermeiros e as enfermeiras, não são estatisticamente significativas apesar 

de se observar uma média de competências relacionais de ajuda totais nos homens (284,00) 

ligeiramente superior à média de competências relacionais de ajuda totais encontrada nas 

mulheres (280,18). Tenhamos presente que os valores se podem situar entre 51 e 357.  

No que se refere aos resultados obtidos para as dimensões das competências relacionais de 

ajuda, podemos ainda referir, que homens e mulheres apresentam níveis idênticos de 

competências genéricas e competências de comunicação, e que os homens apresentam 

níveis ligeiramente superiores de competências empáticas e de competências de contacto 

relativamente às mulheres.  

Em consonância com os resultados obtidos neste estudo, ROCHA (2004) concluiu que 

apesar de haver diferenças de médias em todas as dimensões de “relação de ajuda” entre 

os sexos, estas não são estatisticamente significativas.  

MARINI (1999) afirma que existem diferenças em termos de género relativamente ao estilo 

de comunicação e à forma de estabelecer relações interpessoais, que podem afectar a 

expressão de cuidar, reflectindo diferenças na forma de desenvolver competências e nas 

necessidades de cuidar de homens e mulheres. 

Os resultados actuais vão de encontro aos obtidos por FERREIRA (2004) ao nível dos 

estudantes do Curso de Complemento de Formação em Enfermagem, em que a autora 

supracitada verificou que os valores médios para o sexo masculino foram superiores em 

todas as dimensões em análise. No entanto, em oposição ao estudo actual, as diferenças 

encontradas foram estatisticamente significativas para as dimensões competências 

empáticas e competências de contacto. 

Ainda no mesmo estudo FERREIRA (2004), contrariamente aos resultados obtidos 

actualmente, concluiu que as estudantes do curso de Licenciatura em Enfermagem 

apresentaram valores superiores ao nível das competências genéricas, sendo a sua 

diferença estatisticamente significativa.  

Em desacordo com os resultados obtidos neste estudo, em que as diferenças encontradas 

para a variável sexo não são estatisticamente significativas, MELO (2004) concluiu que em 

todas as dimensões são as mulheres que apresentam médias mais elevadas de 

competências relacionais de ajuda, e que estas desenvolvem significativamente melhor as 

suas competências genéricas, empáticas e de comunicação do que os homens. Ao nível do 

desenvolvimento das competências de contacto não encontrou diferença estatisticamente 

significativa entre os sexos. 

GILLIGAN (1997) considera que “as mulheres não só se definem num contexto de relações 

humanas mas também se julgam em termos da sua própria aptidão para se preocuparem”. 

Também ADLER e TOWNE (2002) realizaram um estudo com estudantes universitários e 

concluíram que os estudantes do sexo masculino não se preocupam com os sentimentos, 
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enquanto que as estudantes se preocupam mais em manter o relacionamento, são mais 

assertivas ao expressarem as suas ideias e os seus sentimentos. Segundo estes autores, as 

mulheres desenvolvem mais facilmente as competências relacionais. 

 

Em relação à categoria profissional, encontramos 34 enfermeiros (60,70%) posicionados 

na categoria de enfermeiro nível um, 17 enfermeiros (30,40%) posicionados na categoria de 

enfermeiro graduado e 5 enfermeiros com especialização (9,00%), provenientes do 

agrupamento de 3 enfermeiros posicionados na categoria de enfermeiro especialista com 2 

enfermeiros posicionados na categoria de enfermeiro chefe. Temos como categorias 

predominantes, as de enfermeiro nível um e a de enfermeiro graduado. O número elevado 

de enfermeiros graduados deve-se às alterações na carreira de Enfermagem que têm 

posicionado os enfermeiros prestadores de cuidados com mais de seis anos de serviço 

directamente nesta categoria, e os enfermeiros que participam no estudo têm, em média 

8,59 anos de experiência profissional. 

Podemos concluir que as competências relacionais de ajuda não se alteram com a categoria 

profissional, sendo no entanto os enfermeiros com especialização os que apresentam o 

nível de competências relacionais de ajuda mais elevado (294,80) superior às médias 

apresentadas pelos enfermeiros das restantes categorias (enfermeiro - 281,94; enfermeiro 

graduado - 275,29). Relativamente às médias obtidas, neste estudo, para cada dimensão, 

de referir que os enfermeiros com especialização apresentam valores de médias superiores 

em todas as dimensões das competências relacionais de ajuda, com excepção para a 

dimensão competências genéricas, em que todos os enfermeiros das diversas categorias 

profissionais apresentam valores muito próximos. 

Em consonância com os resultados obtidos neste trabalho, FERREIRA (2004) no estudo 

com enfermeiros a frequentar o Curso de Complemento de Formação em Enfermagem, 

verificou que são os estudantes com a categoria de enfermeiro especialista/chefe que 

apresentam, de um modo geral, melhores valores médios em todas as dimensões das 

competências relacionais de ajuda. No entanto, contrariamente aos resultados obtidos neste 

estudo, FERREIRA (2004) concluiu que essas diferenças são estatisticamente significativas 

ao nível da dimensão competências de comunicação. 

 

Constatamos que 32 enfermeiros (57,10%) pertencem aos Hospitais da Universidade de 

Coimbra e 24 enfermeiros (42,90%) às instituições Instituto Português Oncologia Francisco 

Gentil – Porto, Entidade Pública Empresarial (E.P.E.), Centro Hospitalar Cova da Beira, 

E.P.E. – Hospital do Fundão e Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de 

Jesus - Casa de Saúde da Idanha. Os enfermeiros que pertencem aos Hospitais da 

Universidade de Coimbra apresentam média superior às encontradas para os enfermeiros 
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que pertencem às restantes instituições ao nível das competências relacionais de ajuda 

totais e ao nível das dimensões competências genéricas e competências empáticas, 

contrariamente às médias encontradas nas competências de comunicação e de contacto, 

que são superiores nas instituições agrupadas.  

Concluímos que a instituição a que pertence não tem relação com o desenvolvimento de 

competências relacionais de ajuda no contexto do cuidado ao doente em fim de vida, o que 

de certa forma vem contrariar o que se encontra descrito na literatura no que se refere ao 

investimento actual em unidades de cuidados paliativos estruturadas de forma a prestar 

cuidados ao doente em fim de vida com a máxima qualidade, incluindo e salientando o que 

se refere ao desenvolvimento de competências relacionais de ajuda.  

Parcialmente de acordo com os resultados obtidos, FERREIRA (2004) no estudo em que 

analisou a relação existente entre o contexto onde trabalham os estudantes do Curso de 

Complemento de Formação em Enfermagem e as competências relacionais de ajuda e 

concluiu que as diferenças encontradas apenas foram significativas para a dimensão 

competências de comunicação, sendo os valores médios superiores para os estudantes que 

trabalham na área da saúde comunitária.  

 

Relativamente à idade dos enfermeiros do estudo, verificamos que varia entre os 23 anos e 

os 57 anos com média de 31,44 anos e desvio padrão de 7,91 anos. Tratando-se de 

indivíduos destas faixas etárias, obviamente que o tempo de experiência profissional não 

pode ser muito elevado, apresentando uma média de 8,59 anos. 

Concluímos não existir relação estatisticamente significativa entre a idade e o 

desenvolvimento de competências relacionais de ajuda.  

Estes resultados vêm no sentido do que é descrito por FERREIRA (2004) no estudo que 

realizou com 314 estudantes de Enfermagem e em que chegou à conclusão que quanto 

mais velhos são os estudantes, menos desenvolvidas têm as competências relacionais de 

ajuda, verificando no entanto a inexistência de diferenças estatísticas significativas nas 

diversas dimensões. Ainda no mesmo estudo mas no âmbito dos estudantes do Curso de 

Complemento de Formação em Enfermagem, os valores médios obtidos foram superiores 

em todas as dimensões das competências relacionais de ajuda para aqueles com idades 

compreendidas entre 58 e 69 anos, no entanto as diferenças encontradas também não 

foram estatisticamente significativas. 

Por outro lado, MELO (2004) verificou que existe relação entre a idade e o desenvolvimento 

de competências de contacto, sendo que os sujeitos mais velhos são os que menos 

desenvolvem tais competências (os mais novos desenvolvem-nas melhor). No entanto a 

idade apenas se relaciona com este tipo de competências e não com as competências 

genéricas, empáticas e de comunicação.  

157



Competências de Relação de Ajuda no Desempenho dos Cuidados de Enfermagem 

 

SPRINTHAL e COLLINS (1994) concluíram que à medida que o sujeito vai aumentando a 

idade, maior é a sua experiência de vida, a sua capacidade cognitiva é cada vez mais 

complexa e têm mais facilidade de compreender o outro, assim como VEIGA (1995) refere 

que a idade é um factor importante na maturação do indivíduo. 

Em desacordo com os resultados obtidos neste estudo, WATSON, DEARY e LEA (1999) 

consideram que a variável idade dos prestadores de cuidados tem influência na sua 

percepção de cuidar e consequentes actuações e Watson e Lea (1997) citados pelos 

autores anteriormente enunciados, consideram que os enfermeiros mais velhos têm uma 

percepção do cuidar e da Enfermagem em termos mais profissionais e técnicos que os 

enfermeiros mais jovens. 

 

Constatamos, que os enfermeiros da amostra desempenham funções há mais de 1 ano e 

menos de 36 anos, o que representa uma média de tempo de experiência profissional de 

8,59 anos. Verificou-se que este tempo não influencia o valor de competências relacionais 

de ajuda dos enfermeiros da amostra.  

Thomas et al. (1993) citados por BOTELHO (1998) referem que num estudo realizado em 

1990 nos Centros de Saúde de Palma de Maiorca, os enfermeiros com menos tempo de 

serviço apresentam maior insatisfação com os factores relacionados com as relações 

profissionais, principalmente com as chefias, assim como com a falta de recursos humanos 

e com a existência de conflitos na equipa multidisciplinar. Outra das conclusões deste 

estudo refere que a dificuldade em solucionar e dar respostas às necessidades psicológicas 

dos doentes é maior para os que têm menor experiência profissional. 

No estudo realizado por OMDAHL e O´DONNELL (1999) conclui-se que os enfermeiros que 

trabalham há muito tempo apresentam mais probabilidades de sofrer de burnout e exaustão 

que os que têm menos tempo de serviço e que o número de anos de experiência 

profissional está directamente relacionado com o desempenho profissional.  

FERREIRA (2004) no estudo que realizou com estudantes de Enfermagem (incluindo 

estudantes do Curso de Complemento de Formação em Enfermagem) verificou que foram 

os estudantes com tempo de serviço inferior a sete anos, quando comparados com os que 

tinham tempo de serviço superior a onze anos, que apresentaram, de modo geral, valores 

médios mais altos em todas as dimensões das competências relacionais de ajuda. Esta 

autora concluiu ainda que as competências relacionais de ajuda totais e por dimensões 

diferem em função do tempo de serviço, no âmbito do grupo dos estudantes do Curso de 

Complemento de Formação em Enfermagem. 

 

Dos resultados obtidos podemos salientar que todos os enfermeiros da amostra realizaram 

formação contínua em “relação de ajuda” nos últimos dois anos de exercício profissional, 
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tendo esta sido maioritariamente realizada no âmbito da formação em serviço (66,10%) e no 

âmbito de Jornadas (53,60%). 

Relativamente ao grau de importância atribuída à formação em “relação de ajuda”, os 

enfermeiros da amostra apresentaram nas três questões colocadas, médias sempre 

superiores a 3,5, num intervalo de 1 a 5. De salientar, ainda, que em todas as questões a 

grande maioria dos enfermeiros da amostra atribui muita importância e extrema importância 

a essa mesma formação, quer como promotora do aumento dos seus conhecimentos sobre 

o tema (59%9), quer como forma de melhorar as suas competências para cuidar o doente 

em fim de vida (57,2%), quer para a melhoria das relações de ajuda entre os elementos da 

equipa (51,7%).  

Concluímos que existe uma correlação baixa (p=0,35) mas estatisticamente significativa 

(p=0,00) entre o valor de competências relacionais de ajuda totais, competências genéricas, 

competências empáticas e competências de contacto dos enfermeiros da amostra e a 

importância atribuída à formação contínua em “relação de ajuda”. Apenas a dimensão 

competências de comunicação não apresenta relação estatisticamente significativa com a 

importância atribuída à formação contínua em “relação de ajuda”. 

BURESH e GORDON (2004) consideram que um bom enfermeiro necessita de educação e 

formação contínua, pois apesar de existirem vocação e valores pessoais próprios que levam 

as pessoas a enveredar pela profissão de Enfermagem, é exigível uma adaptação ao outro 

e o desenvolvimento de competências específicas no campo do cuidar.  

No âmbito da formação inicial, SAPETA (2003) concluiu que a formação sobre cuidados 

paliativos e dor crónica acontece na maioria das escolas de Enfermagem que inquiriu, 

comprovando que essa formação é insuficiente nos conteúdos e na profundidade dos 

mesmos. Ainda neste sentido, ROCHA (2004) concluiu que o desenvolvimento de 

competências relacionais de ajuda não tem relação específica com a formação obtida ao 

longo do Curso de Licenciatura em Enfermagem. 

OLIVÁN, RUFO et al. (1992) realizaram um estudo com 100 enfermeiros, e dos resultados 

obtidos salientamos que:  

 89% dos enfermeiros da amostra referem que a falta de formação numa área 

concreta aumenta o stress;  

 A quase totalidade dos enfermeiros considera que ter melhor formação significa o 

aumento da segurança no trabalho e da segurança pessoal;  

 A formação melhora a qualidade dos cuidados, o interesse do enfermeiro, ao mesmo 

tempo que contribui para a aquisição e desenvolvimento de competências. 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, VILAÇA (2004) concluiu que os 

enfermeiros atribuem grande importância à formação no âmbito da “relação de ajuda”, 

apesar de manifestarem competências reduzidas em componentes deste tipo de relação. 
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No mesmo sentido, MENDES et al. (2001) evidenciam no seu estudo que os enfermeiros 

idealizam um cuidar centrado no doente, têm dificuldade em estabelecer relação terapêutica 

e sugerem formação que promova o desenvolvimento pessoal e a reflexão e discussão de 

vivências com vista a melhorar as competências na área das relações interpessoais.  

A importância associada à formação contínua parece estar associada às alterações 

positivas decorrentes da sua realização e, neste sentido, SOUSA (2003) concluiu que a 

formação contínua em Enfermagem conduz à mudança de desempenho, desenvolve 

competências e dá resposta a grande parte das necessidades de formação. Para este autor, 

sendo que a formação em serviço é a que assegura melhores resultados, as práticas 

profissionais são potenciais momentos formativos e o valor e o significado da formação 

variam com o estádio profissional e a posição na carreira. Ainda neste estudo, um dos 

aspectos observados foi a preferência pela formação que aborda temas técnicos, assumindo 

a necessidade de formação na área relacional maior relevância apenas quando as lacunas 

de conhecimentos técnicos estão preenchidas. 

BASTO (1992) no seu estudo sobre Interacção enfermeira-doente hospitalizado e após  

realizar intervenção composta por sessões formativas, orientação individual, entrega de 

textos de apoio e sugestão de leituras, concluiu que os resultados revelaram a não 

existência de diferença nos comportamentos observados, excepto no comportamento “toca 

com a mão” que aumentou e que se pode atribuir à intervenção. Também em cada tipo de 

comunicação se verificou não haver melhoria após a intervenção. A autora considera que 

várias explicações são possíveis para esta não mudança de comportamento, ficando 

patente a probabilidade de uma intervenção de formação em serviço não conseguir 

modificar comportamentos não profissionais para comportamentos profissionais. 

 

A análise das competências relacionais dos enfermeiros e a sua relação com a variável 

satisfação com a vida em geral demonstra-nos que uma maior satisfação com a vida em 

geral está associada a um maior valor atribuído ao desenvolvimento de competências 

relacionais de ajuda totais. Ao nível das dimensões das competências relacionais de ajuda 

verificamos que existe relação estatisticamente significativa entre o valor de competências 

genéricas e competências de comunicação dos enfermeiros no contexto do cuidado ao 

doente em fim de vida e a sua satisfação com a vida em geral. 

Consideramos que a satisfação com a vida em geral se refere à avaliação que o indivíduo 

faz das suas condições de vida em geral, da sua qualidade de vida como um todo, mais do 

que em relação a dimensões específicas, como seja o trabalho. Tratando-se, 

essencialmente, de uma avaliação cognitiva do desenvolvimento pessoal face a objectivos e 

expectativas globais, a satisfação com a vida remete para uma avaliação da congruência 

entre as circunstâncias de vida reais e as ideais, de acordo com critérios estabelecidos pelo 
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próprio indivíduo (DIENER et al., 1985; PAVOT e DIENER, 1993; DIENER et al., 1999). Para 

grande parte dos autores, a satisfação com a vida constitui um dos indicadores de um 

funcionamento psicológico positivo, que é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo 

enquanto pessoa inserido no mundo do trabalho. 

DIENER e SUH (1997, p. 310) baseando-se nos estudos que realizaram com amostras de 

milhares de participantes, em dezenas de países e ao longo de alguns anos, concluíram que 

a satisfação com a vida em geral correlaciona-se de forma significativa com a satisfação 

com as outras esferas da vida, nomeadamente com o desempenho em contexto de trabalho, 

que apresenta valores mais elevados, quanto mais elevada for a satisfação com a vida em 

geral. 

Maior satisfação com a vida em geral manifesta-se como um sentimento e forma de estar 

positiva perante a vida e a profissão, e como um conjunto de atitudes favoráveis que 

influenciam todas as esferas da vida, evidenciando-se a ideia que indivíduos mais satisfeitos 

desenvolvem um melhor trabalho. 

Pelos resultados obtidos podemos considerar que a variável satisfação com a vida em geral 

influencia o valor atribuído às competências relacionais de ajuda. Salientamos ainda, que 

quanto maior for o valor atribuído às competências relacionais de ajuda, maior o valor de 

satisfação com a vida em geral. 

De acordo com a temática em estudo, evidenciamos o trabalho de Jesus (2001) citado por 

AMARO e JESUS (2005), que considera que o principal factor de mal-estar na vida 

profissional dos enfermeiros é a dificuldade no relacionamento interpessoal. Também 

ANDRÉ e NEVES (2001) concluíram que as dimensões estatuto profissional e relações 

interpessoais, são decisivas na satisfação profissional dos enfermeiros. QUEIRÓS (2003) 

identificou que uma das principais causas de mal-estar nos profissionais de saúde estava 

relacionada com os relacionamentos interpessoais no seio da equipa multidisciplinar.  

Por outro lado, LOURENÇO (2004) refere que os maiores motivos de satisfação dos 

enfermeiros engloba, entre outros aspectos, o facto de poder contribuir para o bem-estar 

dos outros e os aspectos relacionais que caracterizam a profissão. Ainda neste sentido, 

FERREIRA (1996) concluiu que a satisfação dos enfermeiros apresenta áreas de excelência 

na relação com os outros colegas e com os doentes. 

PEREIRA (1997) ao perspectivar o planeamento da formação contínua em Enfermagem 

oncológica, foca a importância da formação contínua enquanto estratégia de gestão e a 

importância da satisfação profissional na melhoria da qualidade dos cuidados de 

Enfermagem. Para este autor a promoção da saúde dos enfermeiros deve ser encarado 

como um factor decisivo para elevar o nível de satisfação no trabalho e consequentemente 

contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados, acreditando que 

enfermeiros mais satisfeitos têm melhor desempenho profissional. PEREIRA (1997, p. 44) 
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afirma que “promover a saúde é uma parte fundamental no processo de formação pessoal” 

sendo por isso determinante investir no bem-estar e na saúde dos enfermeiros com forma 

de aumentar a rentabilidade quer em termos sociais quer em termos económicos. 

MELO (2004) no seu estudo considerou a variável satisfação com o curso, que 

mencionamos por considerarmos ter relação com a variável mais abrangente – satisfação 

com a vida em geral. MELO (2004) concluiu que parece não existir relação entre o grau de 

satisfação relativamente ao curso e o desenvolvimento de competências relacionais de 

ajuda nos estudantes de Enfermagem, excepto no que diz respeito a competências de 

contacto. Esta relação, ainda que positiva, revela que os alunos mais insatisfeitos 

desenvolvem melhor as suas competências de contacto do que aqueles que estão mais 

satisfeitos. Esta autora constatou ainda que não existe qualquer diferença estatisticamente 

significativa no desenvolvimento das competências relacionais por graus de satisfação com 

o curso. 

 

Concluímos que o valor atribuído pelos enfermeiros às competências relacionais de 

ajuda na sua prática de cuidados ao doente em fim de vida apresenta uma média de 281,07 

num intervalo de 51 a 357, com um desvio padrão de 29,33. Estes valores correspondem a 

uma média ponderada de 5,51 numa escala que varia entre 1 e 7. Os enfermeiros da 

amostra apresentaram melhores resultados na dimensão competências genéricas com 

média ponderada de 5,96 sendo a dimensão competências de contacto a que registou 

valores mais baixos (média ponderada de 4,78). À dimensão competências genéricas 

segue-se a dimensão competências de comunicação (média ponderada de 5,65). Estes 

resultados vão de encontro ao preconizado por WATSON (2002) para quem o contexto 

humano da ciência da Enfermagem se baseia entre outras coisas numa filosofia de 

liberdade humana, escolha e responsabilidade e uma biologia e psicologia holística em que 

os cuidados acontecem e têm o seu enfoque nas relações humanas, transacções entre as 

pessoas e entre estas e o meio ambiente. Esta valorização das competências genéricas por 

parte dos enfermeiros no contexto do cuidado ao doente em fim de vida pode ser entendida 

como uma interiorização de um modelo teórico em que o doente é tomado como parceiro 

dos cuidados (RIBEIRO, 1995), colaborando na tomada de decisão sobre os cuidados 

necessários para a promoção da sua saúde, restabelecimento da mesma ou morte serena 

(CHALIFOUR, 1989). 

Os valores obtidos para a dimensão competências de contacto podem ser justificadas 

recorrendo a CHALIFOUR (1989) que afirma que a utilização de maiores distâncias pelos 

enfermeiros é muitas vezes uma forma de protecção pessoal e uma fuga à intimidade com o 

doente, mantendo-se uma relação superficial de não comprometimento. 

Os resultados obtidos neste estudo corroboram com os obtidos por FERREIRA (2004) em 
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que as médias ponderadas das dimensões oscilam entre 4,74 e 5,95 obtendo-se também o 

valor mais elevado na dimensão competências genéricas e o valor mais baixo na dimensão 

competência de contacto. FERREIRA (2004) acrescenta que a multidimensionalidade 

apresentada pelas competências relacionais de ajuda implica, segundo MARTIN (1991), 

uma abordagem formativa complexa, privilegiando o saber construído pela partilha de 

experiências, sendo a formação contínua um espaço e tempo de excelência para o 

desenvolvimento de competências e técnicas de relação interpessoal e crítico-reflexivas. 

ROCHA (2004) no estudo que realizou sobre “Relação de ajuda”, concluiu que o nível de 

respeito, compreensão empática, incondicionalidade e congruência apresentado pelos 

colaboradores do estudo numa situação relacional de ajuda é bom. Concluiu ainda que, 

todas as dimensões da “relação de ajuda” se situam predominantemente no lado positivo da 

escala que utilizou, atingindo o nível de respeito o score máximo e as restantes situando-se 

acima de 30 numa probabilidade de variação entre -48 e 48. 

Com valores muito próximos dos obtidos neste estudo encontramos os resultados de MELO 

(2004), que no estudo que realizou com estudantes de Enfermagem e em que utilizou o 

Inventário de Competências Relacionais de Ajuda (ICRA) como instrumento de recolha de 

dados, verificou que os valores totais oscilam entre 195 e 340 com uma média de 288,88 e 

um desvio padrão de 25,36. Em consonância com os resultados deste estudo, MELO (2004) 

concluiu que a dimensão das competências relacionais de ajuda em que os estudantes 

evidenciaram melhores resultados foi a dimensão competências genéricas 

VILAÇA (2004) concluiu que os enfermeiros atribuem um valor que vai de positivo a muito 

positivo à “relação de ajuda”, considerando-a como uma relação privilegiada entre eles e o 

doente, não sendo sujeita a nenhuma prescrição ou subordinação. Esta autora refere ainda 

que a “relação de ajuda” é muito importante no cuidar em Enfermagem constituindo uma 

condição indispensável para a eficácia dos seus cuidados. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo dos tempos a Enfermagem tem vindo a evoluir com um corpo de conhecimentos 

definidos através do método científico e da pesquisa. Sendo o conhecimento científico um 

dado nunca acabado, os enfermeiros têm como missão alargar os seus limites do saber, 

aprofundando os domínios e o fundamento dos conhecimentos. Assim, saber, tornou-se um 

imperativo ético para dar resposta à missão de cuidar, assumida pelos enfermeiros, 

estabelecendo ainda um compromisso com a qualidade, visando a excelência do 

desempenho. 

 

Ao realizar este trabalho reconhecemos e acreditamos que as competências relacionais de 

ajuda são determinantes para a melhoria dos cuidados de Enfermagem prestados ao doente 

em fim de vida, estando directamente relacionadas com a existência de factores que importa 

maximizar de forma a contribuir para essa melhoria com repercussões ao nível da 

qualidade, eficácia e eficiência dos cuidados de Enfermagem. 

É chegado o momento de tecermos algumas considerações finais tendo como objectivo a 

realização de uma avaliação global do trabalho realizado. 

Como anteriormente reconhecemos, este estudo apresenta algumas limitações 

metodológicas e a sua elaboração não foi isenta de dificuldades, mas reflectindo sobre as 

finalidades que nortearam a sua realização, não podemos deixar de referir que 

consideramos terem sido atingidas de forma positiva. 

 

Com o presente estudo pretendemos, identificar o valor atribuído pelos enfermeiros às 

competências relacionais de ajuda na sua prática de cuidados ao doente em fim de vida. 

Paralelamente procurámos verificar se existem diferenças ou relações no valor atribuído 

pelos enfermeiros às competências relacionais de ajuda em função das variáveis sexo, 

categoria profissional, instituição a que pertence, idade, tempo de experiência profissional e 

importância atribuída à formação contínua em “relação de ajuda”. Procuramos ainda verificar 

se o valor atribuído às competências relacionais de ajuda na prática de cuidados ao doente 

em fim de vida é maior nos enfermeiros que apresentam maior valor de satisfação com a 

vida em geral.   

 

A investigação realizada consiste num estudo descritivo-correlacional, de natureza 

transversal, para o qual seleccionámos uma amostra constituída por cinquenta e seis 
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enfermeiros que exercem funções no contexto do cuidado ao doente em fim de vida. É uma 

amostra com predominância de elementos do sexo feminino, de elementos com a categoria 

de enfermeiro, e de elementos vinculados aos Hospitais da Universidade de Coimbra. É 

ainda uma amostra heterogénea no que diz respeito à idade (23 a 57 anos), ao tempo de 

experiência profissional (1 a 36 anos) e ao tempo no actual serviço (1 a 20 anos). 

 

Dos resultados encontrados, ressaltam, como mais evidentes e significativos, os seguintes: 

1. O valor atribuído pelos enfermeiros às competências relacionais de ajuda na sua 

prática de cuidados ao doente em fim de vida apresenta uma média de 281,07 e um 

desvio padrão de 29,33 (média ponderada de 5,51 numa escala que varia entre 1 e 

7). Apresentam melhores resultados ao nível da dimensão competências genéricas 

com média ponderada de 5,96, e valores mais baixos ao nível da dimensão 

competências de contacto (média ponderada de 4,78); 

2. Não se verifica diferença estatisticamente significativa entre o valor atribuído pelos 

enfermeiros às competências relacionais de ajuda na sua prática de cuidados ao 

doente em fim de vida consoante o sexo; 

3. As diferenças de valor das competências relacionais de ajuda dos enfermeiros da 

amostra das várias categorias profissionais não são estatisticamente significativas; 

4. Não se verifica diferença estatisticamente significativa entre o valor atribuído pelos 

enfermeiros da amostra às competências relacionais de ajuda consoante a 

instituição a que pertence; 

5. Não se verifica relação estatisticamente significativa entre o valor atribuído pelos 

enfermeiros às competências relacionais de ajuda e a idade; 

6. Não se verifica relação estatisticamente significativa entre o valor atribuído pelos 

enfermeiros às competências relacionais de ajuda na sua prática de cuidados ao 

doente em fim de vida e o tempo de experiência profissional; 

7. Existe uma correlação baixa (p=0,35) e estatisticamente significativa (p=0,00) entre o 

valor de competências relacionais de ajuda totais dos enfermeiros da amostra e a 

importância atribuída à formação contínua em “relação de ajuda”. O mesmo se 

verificando ao nível das dimensões competências genéricas, competências 

empáticas e competências de contacto; 

8. Um maior valor atribuído às competências relacionais de ajuda totais e 

especificamente ao nível das dimensões competências genéricas e competências de 

comunicação pelos enfermeiros da amostra está associado a uma maior satisfação 

com a vida em geral. 

 

Tendo em conta a técnica de amostragem utilizada para a selecção da amostra, estamos 
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conscientes que os resultados deste estudo não podem ser generalizados aos enfermeiros 

portugueses. 

 

Chegado este momento parece-nos pertinente tecer algumas sugestões que derivam dos 

resultados obtidos. Assim sendo e considerando que a média ponderada do valor atribuído 

pelos enfermeiros às competências relacionais de ajuda é de 5,51 constatamos a existência 

de duas dimensões com valores inferiores a esta média: a dimensão competências 

empáticas (5,21) e a dimensão competências de contacto (4,78). 

Constatamos ainda a existência de relações estatisticamente significativas entre o valor 

atribuído pelos enfermeiros às competências relacionais de ajuda na sua prática de 

cuidados ao doente em fim de vida e as variáveis satisfação com a vida em geral e 

importância atribuída à formação contínua em “relação de ajuda”.  

Neste sentido, parece-nos pertinente elaborar sugestões que possam promover o aumento 

do desenvolvimento de competências relacionais de ajuda totais e mais especificamente de 

competências empáticas e competências de contacto a partir das duas variáveis em que se 

verificou a existência de relações, tomando-as como foco de intervenção.   

 

Pelos resultados obtidos podemos referir que os enfermeiros da amostra atribuem 

grande/extrema importância à formação contínua e que esse aspecto influencia o 

desenvolvimento de competências relacionais de ajuda. FABIÃO (2005) reforça estes 

resultados, afirmando que “a formação é o principal meio social e institucional gerador de 

competências, o que lhe confere prioridade e responsabilidade na garantia da qualidade dos 

cuidados de Enfermagem”. Estando a formação contínua dos enfermeiros inserida na 

formação de adultos, implica que a concepção e elaboração de um projecto de formação 

tenha obrigatoriamente como referência de partida as necessidades de formação na 

perspectiva da instituição, dos formandos e dos utilizadores dos serviços de saúde.  

No âmbito do contexto em análise neste estudo ressalta a ideia que a necessidade 

imperiosa de dar resposta aos problemas complexos do doente em fim de vida, segundo a 

perspectiva do cuidar, obriga a uma formação global do enfermeiro que para além do 

domínio cognitivo e do saber-fazer, se afirme pelo pensamento crítico e criativo, numa 

dimensão ética e relacional. Segundo WATSON (1988) para ir ao encontro das 

necessidades dos doentes, a formação em Enfermagem deve proporcionar a mudança do 

saber-fazer para o saber ser, com formas de conhecimento baseadas em valores humanos 

e no interesse pelos outros.  

Baseados nestes aspectos, sugerimos a selecção de formação contínua, estruturada no 

sentido do aperfeiçoamento e desenvolvimento de competências relacionais de ajuda, com 

enfoque para as dimensões competências empáticas e competências de contacto, 
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idealizando estratégias de formação que respondam às necessidades dos enfermeiros da 

amostra, considerando ainda as necessidades do doente em fim de vida e as necessidades 

das instituições que aceitaram colaborar neste estudo. 

A formação em serviço foi referenciada pelos enfermeiros da amostra como tendo sido o 

tipo de formação mais realizada, e considerada por SOUSA (2003) como a que apresenta 

melhores resultados, no entanto importa reforçar que não é o único tipo de formação 

inserida na formação contínua. Neste sentido, importa reforçar que o investimento na 

formação deve ser contemplado no projecto estratégico de melhoria dos serviços e alargado 

a outros tipos de formação, nomeadamente através da elaboração de projectos de 

investigação no local de trabalho, promoção de encontros temáticos como lugares 

privilegiados para o debate e reflexão e incentivo à formação pós-graduada. 

Considerando que a formação contínua assume uma importância capital no percurso 

pessoal e profissional dos enfermeiros, importa relembrar que esta se encontra contemplada 

na carreira de Enfermagem. O enfermeiro chefe, enquanto agente de mudanças, assume 

papel fundamental junto da equipa, criando estratégias de motivação e de compensação 

pelos esforços dispendidos pelos seus colaboradores, devendo ainda assumir o papel de 

mediador, na articulação com as estruturas de formação. 

Acreditamos que formação implica mudança, acrescentando valor no que respeita a 

competências e atitudes, levando a que essa mais valia se faça sentir na melhoria contínua 

da qualidade dos cuidados de enfermagem ao doente em fim de vida. 

 

Outro dos resultados salientados anteriormente prende-se com o facto de uma maior 

satisfação com a vida em geral estar associada a um maior valor atribuído ao 

desenvolvimento de competências relacionais de ajuda totais e especificamente ao 

desenvolvimento de competências genéricas e de comunicação. 

Apresentando-se-nos uma panóplia de dimensões relacionadas com a satisfação com a vida 

em geral, parece-nos pertinente apresentar sugestões que possam contribuir para um 

aumento da satisfação no trabalho, acreditando que este aumento trará repercussões ao 

nível da satisfação com a vida em geral enquanto variável mais abrangente. Esta opção foi 

tomada com base no estudo realizado por DIENER e SUH (1997, p. 310) que concluíram 

que a satisfação com a vida em geral correlaciona-se de forma significativa com o 

desempenho em contexto de trabalho, que apresenta valores mais elevados, quanto mais 

elevada for a satisfação em geral. 

Entre as várias medidas possíveis para aumentar a satisfação no trabalho, dos enfermeiros 

que exercem funções no contexto do cuidado ao doente em fim de vida, sugerimos: 

 Envolvimento contínuo do enfermeiro no processo de avaliação de desempenho, 

com identificação das necessidades de formação e implementação de estratégias 
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apropriadas à sua realização; 

 Reconhecimento por parte do enfermeiro chefe dos esforços desenvolvidos no 

sentido da optimização dos cuidados, levando o enfermeiro a sentir o seu trabalho 

reconhecido e de alguma forma recompensado; 

 Integração da motivação nas práticas de gestão de recursos humanos e mudança 

organizacional; 

 Maior delegação de funções e partilha de responsabilidades por parte do enfermeiro 

chefe relativamente a tarefas em áreas apropriadas; 

 Organização das instalações dos serviços, para que estas possam contribuir para o 

aumento do conforto e bem-estar dos enfermeiros. 

 Divulgação das políticas de protecção da saúde e da segurança dos profissionais 

para que estes se sintam mais protegidos. 

 

No sentido de continuar a contribuir para a análise do tema parece-nos pertinente a 

realização de estudo com maior número de elementos na amostra e a inclusão, em estudos 

futuros, de outras variáveis, como sejam, o clima organizacional, liderança, satisfação no 

trabalho e satisfação dos utilizadores dos serviços.  

 

A titulo de conclusão final, pensamos ter contribuído, para uma melhor compreensão da 

importância do desenvolvimento de competências relacionais de ajuda na prática de 

cuidados de Enfermagem ao doente em fim de vida e sobretudo para o conhecimento do 

valor atribuído pelos enfermeiros às competências relacionais de ajuda na sua prática de 

cuidados. 

Acreditamos ser possível a definição e desenvolvimento de estratégias individuais e 

interpessoais que contribuam para aumentar as competências de relação de ajuda no 

desempenho dos cuidados de enfermagem, de forma a contribuir para o percurso de 

reconstrução da identidade profissional dos enfermeiros e para um maior reconhecimento 

social, mantendo sempre presente a caminhada necessária na direcção da excelência dos 

cuidados de enfermagem e da realização profissional dos enfermeiros. 
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ANEXO I 
 
Instrumento de recolha de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

 

Exmo. Sr. (a) Enfermeiro(a), 

 

Pretendemos a sua colaboração no preenchimento deste questionário, cujo 

objectivo é a realização de um trabalho de investigação no âmbito do Mestrado em 

Ciências de Enfermagem, subordinado ao tema “Competências relacionais de ajuda 

ao cuidar em fim de vida” e que tem como objectivo principal analisar o nível de 

competências relacionais de ajuda dos enfermeiros no contexto do cuidado ao doente 

em fim de vida. 

Agradecemos, desde já, a sua colaboração, pois sem ela não poderemos 

concluir o nosso trabalho. Não existem respostas correctas ou incorrectas, é somente 

a sua opinião que nos interessa.  

Solicitamos que responda na Iª parte, ao questionário relativo aos dados sócio-

demográficos, na IIª parte às questões do Inventário de Competências Relacionais de 

Ajuda (ICRA), na IIIª parte ao questionário de Satisfação com a Vida em Geral 

(SWLS), e por fim, na IVª parte às questões relativas à formação contínua em relação 

de ajuda. 

O questionário é anónimo e deve ser todo preenchido. Se posteriormente, 

pretender conhecer os resultados da investigação que estamos a desenvolver deverá 

contactar Rosa Simões (Hospitais da Universidade de Coimbra – serviço de urgência), 

pois terei o maior prazer em discutir consigo as principais conclusões a que cheguei. 

 

 

 

 

   Antecipadamente grata pela sua colaboração, 

 

 

____________________________ 

    

     (Rosa Maria Pereira Simões) 

 

 

 





 
 
 
 
 
 

Iª PARTE 
 
 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 
 
 
1 - Idade_____ anos 
 
 
2 - Sexo  
           

Masculino   

Feminino  

 

 

 

4 - Tempo de experiência profissional ______ anos               

 

5 - Tempo no actual serviço ______ anos 

 

 6 – Instituição a que pertence  

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPOFG – CRO Coimbra, E.P.E.  

IPOFG – Porto, E.P.E.  

Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. (Fundão)  

Hospitais da Universidade de Coimbra  

Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus  

 

 

3 - Categoria profissional  
      

Enfermeiro  

Enfermeiro Graduado       

Enfermeiro Especialista    

Enfermeiro Chefe    

 
 





 
 
 

 
 

IIª PARTE 
 

INVENTÁRIO DE COMPETÊNCIAS RELACIONAIS DE AJUDA (I C R A) 
 

Ferreira, Tavares e Duarte (2006) 
 

Este inventário tem como objectivo principal determinar a importância atribuída por si às 
competências relacionais de ajuda no contexto de trabalho. 
Indique o grau em que cada uma das afirmações descreve a sua condição como pessoa e 
como enfermeiro, colocando um círculo no algarismo correspondente. Os valores variam entre 
1 (completamente em desacordo) e 7 (completamente de acordo).  
 

1. Completamente em desacordo 
2. Moderadamente em desacordo 
3. Ligeiramente em desacordo 
4. Nem concordo nem discordo 
5. Ligeiramente de acordo 
6. Moderadamente de acordo 
7. Completamente de acordo 

 
1 A qualidade do trabalho que executo depende do conhecimento que tenho de mim próprio. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 A qualidade do trabalho que executo passa pela capacidade que tenho em comunicar com o outro. 
1 2 3 4 5 6 7 

3 A sensibilidade intelectual e afectiva que possuo, ajuda-me a compreender e ser capaz de intervir no 
decurso de uma relação de ajuda. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Reconhecer as minhas características físicas, sociais e espirituais ajuda-me a tomar conhecimento das 
minhas limitações. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Como enfermeiro a minha ajuda ao outro é um processo dinâmico que evolui no tempo e no espaço. 
1 2 3 4 5 6 7 

6 Ao planificar os cuidados faço-o em função das prioridades fixadas depois destas serem aferidas e 
validadas com o próprio utilizador dos cuidados de saúde. 

1 2 3 4 5 6 7 

7 No decurso das intervenções de enfermagem apelo à colaboração do utilizador dos cuidados de saúde. 
1 2 3 4 5 6 7 

8 O toque permite-me aperceber do grau de satisfação ou de mal-estar do utilizador dos cuidados de saúde. 
1 2 3 4 5 6 7 

9 O toque para mim reveste-se de espontaneidade, intuição e conhecimento. 
1 2 3 4 5 6 7 

10 Selecciono adequadamente o momento em que a aproximação com o utilizador dos cuidados de saúde 
deve acontecer. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Ao comunicar com o utilizador dos cuidados de saúde atendo à distância física a manter como uma forma 
de comunicação. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Frequentemente utilizo a distância de carácter íntimo (45 cm) quando ajudo o utilizador dos cuidados de 
saúde nas actividades da vida diária. 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Utilizo sobretudo a distância pessoal (45-125 cm) quando pretendo fazer uma observação cuidada do 
utilizador dos cuidados de saúde. 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Utilizo a distância social (120-210 cm) quando tenho dificuldade em estabelecer uma relação próxima com 
o utilizador dos cuidados de saúde. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Quando uso a distância pública (360-750 cm) as permutas só são possíveis se forem feitas em voz alta e 
assim a comunicação não verbal perde-se. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Quando adopto determinada distância na interacção com o utilizador dos cuidados de saúde respeito a sua 
origem sócio-cultural. 

1 2 3 4 5 6 7 

17 A distância que adopto com o utilizador dos cuidados de saúde é reveladora da importância que ele tem 
para mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

18 A posição física que adopto no contacto com o utilizador dos cuidados de saúde pode ser reveladora da 
importância que ele tem para mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Quando entro em contacto com alguém o primeiro órgão dos sentidos que uso é o da visão. 
1 2 3 4 5 6 7 

20 Quando uso o olhar como forma de contacto, tenho bem claro o objectivo que pretendo. 
1 2 3 4 5 6 7 

21 Reconheço a minha habilidade em utilizar o sentido da visão tendo em conta os desconfortos que a ele 
podem estar associados.  

1 2 3 4 5 6 7 





22 Desenvolvo na minha prática a capacidade de compreensão do significado e valor dos dados percebidos e 
observados. 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Quando observo, distingo os factos reais das impressões subjectivas. 
1 2 3 4 5 6 7 

24 Tenho a capacidade de detectar quando o utilizador dos cuidados de saúde quer dirigir a minha atenção 
para aspectos secundários. 

1 2 3 4 5 6 7 

25 No processo de comunicação atendo às expressões não verbais, cuja riqueza pode ser maior que a 
linguagem verbal. 

1 2 3 4 5 6 7 

26 Quando escuto elimino tanto quanto possível qualquer preocupação pessoal procurando um estado de 
espírito calmo e sereno. 

1 2 3 4 5 6 7 

27 Em situação de escuta, adopto uma posição corporal de abertura. 
1 2 3 4 5 6 7 

28 Para que a escuta seja eficaz no processo de relação de ajuda, olho o utilizador dos cuidados de saúde na 
face sem contudo me fixar demasiado nos seus olhos. 

1 2 3 4 5 6 7 

29 No decurso da relação de ajuda, uso o silêncio como meio de comunicação com o utilizador dos cuidados 
de saúde. 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Habitualmente vivo o silêncio de modo a que possibilite o emergir de emoções, facilitando a aproximação 
com o utilizador dos cuidados de saúde. 

1 2 3 4 5 6 7 

31 Uso a reprodução de palavras no decurso da relação de ajuda para parafrasear, resumir ou tornar evidente 
algum aspecto da comunicação. 

1 2 3 4 5 6 7 

32 Utilizo a reformulação para facilitar o acesso da pessoa com necessidade de ajuda às suas próprias 
emoções. 

1 2 3 4 5 6 7 

33 Recorro à elucidação para ajudar o utilizador dos cuidados de saúde a perceber as suas vivências na 
globalidade. 

1 2 3 4 5 6 7 

34 O uso da síntese permite-me realçar o que é essencial no conteúdo comunicado. 
1 2 3 4 5 6 7 

35 O uso da síntese permite-me verificar se retive o essencial da comunicação, convidando a pessoa com 
necessidade de ajuda a completar o conteúdo se houver necessidade. 

1 2 3 4 5 6 7 

36 O uso da síntese permite ao utilizador dos cuidados de saúde voltar àqueles momentos em que o conteúdo 
foi pouco claro ou sem sentido aparente. 

1 2 3 4 5 6 7 

37 A fim de evitar confusão, no processo de comunicação só uso o feed back para descrever um tipo de 
comportamento. 

1 2 3 4 5 6 7 

38 Na compreensão empática, procuro apreender os dados obtidos como sendo o próprio utilizador dos 
cuidados de saúde. 

1 2 3 4 5 6 7 

39 Faço sentir ao utilizador dos cuidados de saúde a importância que ele tem para mim. 
1 2 3 4 5 6 7 

40 Partilho com o utilizador dos cuidados de saúde algumas das minhas características gerais como uma 
atitude facilitadora da empatia. 

1 2 3 4 5 6 7 

41 Aceito a realidade do utilizador dos cuidados de saúde como sendo única. 
1 2 3 4 5 6 7 

42 Considero a autenticidade como uma das características presentes na pessoa emocionalmente sã. 
1 2 3 4 5 6 7 

43 Ao comunicar de forma autêntica, estou a servir de "modelo" junto ao utilizador dos cuidados de saúde. 
1 2 3 4 5 6 7 

44 O uso da especificidade leva o utilizador dos cuidados de saúde a reconhecer as suas emoções de forma 
precisa, objectiva e concreta. 

1 2 3 4 5 6 7 

45 Ao utilizar a especificidade, faço com que o utilizador dos cuidados de saúde seja preciso na comunicação. 
1 2 3 4 5 6 7 

46 A imediaticidade visa ajudar o utilizador dos cuidados de saúde a reconhecer no "aqui e agora" as 
informações que lhe comunica o seu organismo. 

1 2 3 4 5 6 7 

47 Quando estou com o utilizador dos cuidados de saúde, os acontecimentos passados só devem ser 
considerados naquilo que afectam o cliente no presente momento. 

1 2 3 4 5 6 7 

48 Na confrontação coloco em relevo as contradições do comportamento e do discurso do utilizador dos 
cuidados de saúde, ajudando-o a clarificar a sua situação. 

1 2 3 4 5 6 7 

49 Só utilizo a confrontação quando tenho à-vontade com o utilizador dos cuidados de saúde de modo a que 
ele sinta que sou seu aliado. 

1 2 3 4 5 6 7 

50 Identifico com clareza os objectivos a atingir, para que, no momento da confrontação não misture os meus 
próprios objectivos. 

1 2 3 4 5 6 7 

51 Tenho presente que a confrontação não deve ser imposta ao utilizador, mas ser-lhe apresentada como 
tentativa para poder ajudá-lo a resolver os seus problemas. 

1 2 3 4 5 6 7 





 

 

 

 

IIIª PARTE 

 

ESCALA DE SATISFAÇÃO COM A VIDA EM GERAL (SWLS) 

Diener et al (1985) 

 
 
Mais abaixo, encontrará cinco afirmações relativas ao modo como encara a sua vida, com as 
quais poderá concordar ou discordar. Usando a escala de 1 a 5 que se segue, indique o seu 
grau de acordo com cada item, seleccionando com um círculo, a opção que melhor traduza a 
sua opinião. 
 
A escala é a seguinte: 
1 - Discordo muito 
2 – Discordo um pouco 
3 - Não concordo nem discordo 
4 - Concordo um pouco 
5 - Concordo muito 
 
 

 
1. A minha vida parece-se, em quase tudo, com o que eu 
desejaria que ela fosse.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
2. As minhas condições de vida são muito boas.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3. Estou satisfeito com a minha vida. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4. Até agora, tenho conseguido as coisas importantes da vida, 
que eu desejaria. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5. Se eu pudesse recomeçar a minha vida, não mudaria quase 
nada. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
IVª PARTE 

 
 

FORMAÇÃO CONTÍNUA EM RELAÇÃO DE AJUDA 
 

Considere a formação contínua que realizou nos últimos dois anos sobre “Relação de 

ajuda” e responda, por favor, às seguintes questões, assinalando com um (X) a opção 

que considere mais adequada: 

1 – Em que tipo se insere essa formação? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 – Qual o grau de importância que atribui a essa formação, desenvolvida para 

aumentar os seus conhecimentos sobre “relação de ajuda”? 

Sem  
Importância 

 

 
Pouca 
Importância 

 

 
Moderada 
Importância 

 

 
Muita 
Importância 

 

 
Extrema 
Importância 

 

 
 

 

3 - Qual o grau de importância que atribui à formação desenvolvida, para 

melhorar as suas competências ao cuidar o doente em fim de vida? 

Sem  
Importância 

 

 
Pouca 
Importância 

 

 
Moderada 
Importância 

 

 
Muita 
Importância 

 

 
Extrema 
Importância 

 

 
 

 

4 - Qual o grau de importância que atribui à formação desenvolvida para a 

melhoria das relações de ajuda entre os elementos da equipa? 

Sem  
Importância 

 

 
Pouca 
Importância 

 

 
Moderada 
Importância 

 

 
Muita 
Importância 

 

 
Extrema 
Importância 

 

 
 

 
 
Por favor, confira se respondeu a todas as questões. 
 

 
Muito obrigado pela sua colaboração 

       
                 __________________________________ 

Jornadas / Congressos  

Seminários  

Workshops  

Debates  

Estágios  

Formação em serviço  

Formação pós-graduada  





 

 

ANEXO II 
 
Autorização de aplicação do Inventário de Competências Relacionais de Ajuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

ANEXO III 
 
Pedidos de autorização aos Conselhos de Administração dos Hospitais em que se 

efectuou recolha de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar Cova da 

Beira, E.P.E. 

  

 

  Rosa Maria Pereira Simões, enfermeira graduada, a exercer funções no serviço de 

urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra, a frequentar o XIII Curso de Mestrado em 

Ciências de Enfermagem do Instituto Ciências Biomédicas de Abel Salazar, encontra-se a 

realizar um trabalho de investigação orientado pelo Professor Doutor Manuel Rodrigues e 

subordinado ao tema “Competências relacionais de ajuda ao cuidar em fim de vida”.  

 Como primeira intervenção de enfermagem com qualquer doente e em qualquer 

contexto a relação assume um papel de destaque a ser evidenciado e valorizado.  

 Com este estudo pretendemos avaliar o nível de competências relacionais de ajuda 

mobilizadas e inseridas na prática de cuidados pelos enfermeiros ao cuidar o doente em fim de 

vida.   

 Neste sentido vem solicitar a V. Ex.ª se digne autorizar a sua realização na Unidade de 

Cuidados Paliativos da vossa instituição. Pretendemos utilizar como instrumento de recolha de 

dados o questionário (anexo) a ser preenchido por todos os enfermeiros desse serviço, que 

aceitem colaborar no estudo. 

 Os questionários serão entregues em envelope, que depois de ser preenchido poder ser 

fechado, mantendo o anonimato e a confidencialidade. Os dados obtidos serão tratados 

globalmente e a proponente compromete-se a entregar ao serviço um relatório dos dados 

obtidos. 

 Gostaríamos de aplicar este questionário tão breve quanto possível. 

 

 Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos 

 

Coimbra, 23 de Fevereiro de 2007 

Pede deferimento, 

 
 
(Rosa Maria Pereira Simões) 





 

 

 

 

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho de 

Administração dos Hospitais da Universidade 

de Coimbra.  

 

 

 Rosa Maria Pereira Simões, enfermeira graduada, a exercer funções no serviço de 

urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra, a frequentar o XIII Curso de Mestrado em 

Ciências de Enfermagem do Instituto Ciências Biomédicas de Abel Salazar, encontra-se a 

realizar um trabalho de investigação orientado pelo Professor Doutor Manuel Rodrigues e 

subordinado ao tema “Competências relacionais de ajuda no desempenho dos cuidados de 

Enfermagem”.  

 Como primeira intervenção de enfermagem com qualquer doente e em qualquer 

contexto a relação assume um papel de destaque a ser evidenciado e valorizado.  

 Com este estudo pretendemos avaliar o nível de competências relacionais de ajuda 

mobilizadas e inseridas na prática de cuidados pelos enfermeiros ao cuidar o doente em fim de 

vida.  

  Neste sentido vem solicitar a V. Ex.ª se digne autorizar a sua realização nos serviços 

de Hematologia e Ortopedia B (1º Andar) da vossa instituição. Pretendemos utilizar como 

instrumento de recolha de dados o questionário (anexo) a ser preenchido por todos os 

enfermeiros desse serviço, que aceitem colaborar no estudo. 

 Os questionários serão entregues em envelope, que depois de ser preenchido poder ser 

fechado, mantendo o anonimato e a confidencialidade. Os dados obtidos serão tratados 

globalmente e a proponente compromete-se a entregar ao serviço um relatório dos dados 

obtidos. 

 Gostaríamos de aplicar este questionário tão breve quanto possível. 

 

 Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos 

 

Coimbra, 26 de Março de 2007 

Pede deferimento, 

 
 
(Rosa Maria Pereira Simões) 





 

 

 

 

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho de 

Administração do IPOFG – CRO Porto, 

E.P.E.  

 

 

 Rosa Maria Pereira Simões, enfermeira graduada, a exercer funções no serviço de 

urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra, a frequentar o XIII Curso de Mestrado em 

Ciências de Enfermagem do Instituto Ciências Biomédicas de Abel Salazar, encontra-se a 

realizar um trabalho de investigação orientado pelo Professor Doutor Manuel Rodrigues e 

subordinado ao tema “Competências relacionais de ajuda ao cuidar em fim de vida”.  

 Como primeira intervenção de enfermagem com qualquer doente e em qualquer 

contexto a relação assume um papel de destaque a ser evidenciado e valorizado.  

 Com este estudo pretendemos avaliar o nível de competências relacionais de ajuda 

mobilizadas e inseridas na prática de cuidados pelos enfermeiros ao cuidar o doente em fim de 

vida.  

  Neste sentido vem solicitar a V. Ex.ª se digne autorizar a sua realização na Unidade de 

Cuidados Paliativos da vossa instituição. Pretendemos utilizar como instrumento de recolha de 

dados o questionário (anexo) a ser preenchido por todos os enfermeiros desse serviço, que 

aceitem colaborar no estudo. 

 Os questionários serão entregues em envelope, que depois de ser preenchido poder ser 

fechado, mantendo o anonimato e a confidencialidade. Os dados obtidos serão tratados 

globalmente e a proponente compromete-se a entregar ao serviço um relatório dos dados 

obtidos. 

 Gostaríamos de aplicar este questionário tão breve quanto possível. 

 

 Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos 

 

Coimbra, 23 de Fevereiro de 2007 

Pede deferimento, 

 
 
(Rosa Maria Pereira Simões) 





 

 

 

 

Ex.mo Sr. Director Clínico da Casa de Saúde 

da Idanha – Irmãs Hospitaleiras do Sagrado 

Coração de Jesus.  

 

 

 Rosa Maria Pereira Simões, enfermeira graduada, a exercer funções no serviço de 

urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra, a frequentar o XIII Curso de Mestrado em 

Ciências de Enfermagem do Instituto Ciências Biomédicas de Abel Salazar, encontra-se a 

realizar um trabalho de investigação orientado pelo Professor Doutor Manuel Rodrigues e 

subordinado ao tema “Competências relacionais de ajuda ao cuidar em fim de vida”.   

 Como primeira intervenção de enfermagem com qualquer doente e em qualquer 

contexto a relação assume um papel de destaque a ser evidenciado e valorizado.  

 Com este estudo pretendemos avaliar o nível de competências relacionais de ajuda 

mobilizadas e inseridas na prática de cuidados pelos enfermeiros ao cuidar o doente em fim de 

vida.   

 Neste sentido vem solicitar a V. Ex.ª se digne autorizar a sua realização na Unidade de 

Cuidados Paliativos da vossa instituição. Pretendemos utilizar como instrumento de recolha de 

dados o questionário (anexo) a ser preenchido por todos os enfermeiros desse serviço, que 

aceitem colaborar no estudo. 

 Os questionários serão entregues em envelope, que depois de ser preenchido poder ser 

fechado, mantendo o anonimato e a confidencialidade. Os dados obtidos serão tratados 

globalmente e a proponente compromete-se a entregar ao serviço um relatório dos dados 

obtidos. 

 Gostaríamos de aplicar este questionário tão breve quanto possível. 

 

 Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos 

 

Coimbra, 23 de Fevereiro de 2007 

Pede deferimento, 

 
 
(Rosa Maria Pereira Simões) 





 

 

ANEXO IV 
 
Autorização dos Conselhos de Administração  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 
 
ANEXO V 
 
Resultado do coeficiente de consistência interna (Alfa de Cronbach) dos itens do 

Inventário de Competências Relacionais de Ajuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
   
 

 
 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

COMPREL1     275,4286       841,5221        ,2454           ,9232 

COMPREL2     274,7679       844,8360        ,3301           ,9225 

COMPREL3     274,7500       846,6273        ,2099           ,9233 

COMPREL4     274,9821       835,2179        ,3454           ,9224 

COMPREL5     274,6071       846,0247        ,3247           ,9226 

COMPREL6     275,1429       839,1792        ,4185           ,9220 

COMPREL7     274,8929       849,3338        ,2294           ,9230 

COMPREL8     275,2321       841,5633        ,2709           ,9229 

COMPREL9     274,9821       832,7815        ,4246           ,9218 

COMPRE10     275,6250       820,1659        ,5560           ,9206 

COMPRE11     275,8214       834,4766        ,2341           ,9241 

COMPRE12     276,2500       815,6818        ,3967           ,9224 

COMPRE13     276,3929       827,6974        ,2894           ,9236 

COMPRE14     277,3214       827,8584        ,2958           ,9235 

COMPRE15     276,4107       837,9919        ,1861           ,9249 

COMPRE16     275,6964       813,5244        ,4360           ,9219 

COMPRE17     276,5893       795,8828        ,5291           ,9210 

COMPRE18     276,4286       804,6857        ,4924           ,9213 

COMPRE19     274,8750       828,0750        ,5268           ,9211 

COMPRE20     275,2857       828,3896        ,5095           ,9212 

COMPRE21     275,4464       818,0698        ,5674           ,9205 

COMPRE22     275,2679       834,3451        ,4859           ,9215 

COMPRE23     275,5357       833,3805        ,4766           ,9215 

COMPRE24     275,5893       827,5192        ,5128           ,9211 

COMPRE25     274,7679       835,4542        ,5228           ,9214 

COMPRE26     275,0357       832,0351        ,5501           ,9212 

COMPRE27     274,9643       844,8714        ,3216           ,9225 

COMPRE28     275,5714       826,9766        ,4232           ,9217 

COMPRE29     275,6250       821,9114        ,4263           ,9218 

COMPRE30     275,6071       822,7156        ,5480           ,9208 

COMPRE31     275,3571       826,5610        ,5706           ,9208 

COMPRE32     275,3036       828,9789        ,5967           ,9209 

COMPRE33     275,4464       829,8516        ,5855           ,9209 

COMPRE34     275,3750       837,5841        ,3684           ,9222 

COMPRE35     275,1250       838,8750        ,3800           ,9221 

COMPRE36     275,3214       832,5857        ,4280           ,9217 

COMPRE37     276,8214       834,5130        ,2756           ,9233 

COMPRE38     275,8036       834,7062        ,3377           ,9224 

COMPRE39     275,3929       825,1883        ,5090           ,9211 

COMPRE40     275,6786       828,7675        ,4713           ,9214 

COMPRE41     275,2143       824,7169        ,4800           ,9213 





 

 

 

 

 

 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

COMPRE42     275,0536       829,5789        ,5196           ,9212 

COMPRE43     275,5893       813,3010        ,6102           ,9201 

COMPRE44     275,8750       818,9477        ,5855           ,9204 

COMPRE45     275,8750       818,9841        ,5554           ,9206 

COMPRE46     275,9464       822,2334        ,5180           ,9209 

COMPRE47     276,6429       819,7247        ,3555           ,9229 

COMPRE48     276,0179       818,7815        ,5039           ,9210 

COMPRE49     275,9464       816,0880        ,5195           ,9208 

COMPRE50     275,5536       820,9425        ,5923           ,9205 

COMPRE51     275,3393       816,6646        ,6365           ,9201 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     56,0                    N of Items = 51 

 

Alpha =    ,9232 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ANEXO VI 
 
Resultado do coeficiente de consistência interna (Alfa de Cronbach) dos itens da 

SWLS – escala de satisfação com a vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

SATIS1        14,9821        10,2724        ,6095           ,8114 

SATIS2        15,1071         9,9519        ,6739           ,7937 

SATIS3        14,7500         9,9364        ,7508           ,7751 

SATIS4        14,6071        10,3883        ,6979           ,7907 

SATIS5        15,1964         9,8698        ,5149           ,8484 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     56,0                    N of Items =  5 

 

Alpha =    ,8366 

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 




